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BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Hasil Penelitian
1. Deskripsi Umum Lokasi Penelitian
a. Geografis Kecamatan Wonogiri
Kecamatan Wonogiri merupakan sebuah daerah pegunungan, dimana kota
Kecamatan terletak diantara kaki Gunung Gandul dan Gunung Giri serta
terbelah oleh aliran Sungai Bengawan Solo yang tepat mengalir ditengahtengah wilayah Kecamatan Wonogiri. Kecamatan Wonogiri berada pada
ketinggian 141 mdpl. Luas wilayah Kecamatan Wonogiri yaitu 8.292,36 ha,
dimana terdiri dari 6 kelurahan dan 9 desa:
1. Kelurahan Giripurwo
2. Kelurahan Giritirto
3. Kelurahan Wonokarto
4. Kelurahan Wuryorejo
5. KelurahanWonoboyo
6. Kelurahan Giriwono
7. Desa Sendang
8. Desa Pokoh Kidul
9. Desa Purworejo
10. Desa Bulusulur
11. Desa Purwosari
12. Desa Manjung
13. Desa Sonoharjo
14. Desa Wonoharjo
15. Desa Wonokerto
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Batas-batas wilayah Kecamatan Wonogiri:
1.

Sebelah utara

: Kecamatan Selogiri dan Kabupaten
Karanganyar

2.

Sebelah timur

: Kecamatan Ngadirojo

3.

Sebelah Selatan

: Kecamatan Wuryantoro dan Bendungan
Serba Guna Wonogiri

4.

Sebelah barat

: Kecamatan Selogiri

b. Visi dan Misi Kecamatan Wonogiri
1. Visi Kecamatan Wonogiri
Visi

Kecamatan

Wonogiri

adalah

“Terwujudnya

Pemerintah

Kecamatan WONOGIRI yang Efektif, Profesional, Responsif dan
Beraklak Mulia dalam

mewujudkan Pelayanan Prima kepada

Masyarakat”.
a.) Profesional, mengandung makna:
▪

Good governance (supremasi hukum, akuntabilitas, partisipatif,
transparansi, kesetaraan)

▪

Kemampuan SDM aparat Kecamatan dan Desa

▪

Pemahaman aturan dan prosedur

▪

Sikap dan perilaku sebagai birokrat dan pelayanan

b.) Efektif, mengandung makna:
▪

Peran fungsi koordinatif

▪

Sinergis/sinkronisasi

c.) Responsif dan Beraklak Mulia, mengandung makna:
▪

Merespon semua persoalan yang ada

▪

Agama

▪

Pelayanan yang memuaskan kepada nasyarakat dan sektor swasta

2. Misi Kecamatan Wonogiri
a) Meningkatkan profesionalisme aparatur pemerintah dalam rangka
penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan efektif.
b) Membangun tata kelola keuangan yang efektif, bersih dan transparan

35

library.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

c) Meningkatkan kapasitas dan kualitas sumber daya aparatur sesuai
dengan tuntutan perubahan kebijakan dan perkembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi (IPTEK).
d) Meningkatkan kedudukan, fungsi dan peran kecamatan sebagai
SKPD yang mengkoordinir pemerintahan desa/kelurahan.
c. Tujuan dan Sasaran
Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu
dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dan menangani isu
strategis daerah yang dihadapi. Rumusan tujuan yang dibuat merupakan dasar
dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan serta kriteria untuk
mengevaluasi pilihan tersebut.
Dengan demikian, tujuan pada dasarnya merupakan penjabaran dari
setiap misi yang lebih spesifik dan terukur sebagai upaya untuk mewujudkan
visi dan misi pembangunan jangka menengah.
Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang
diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat
dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan. Sasaran memuat
penjabaran visi dan misi yang lebih terukur dalam jangka waktu perencanaan,
serta memuat besaran-besaran kuantitatif yang menterjemahkan rumusan
tujuan.
Dengan mendasar pada misi tersebut diatas diharapkan Pemerintah
Kecamatan Wonogiri dapat melaksanakan tugas pokok sebagai pemberi
pelayanan kepada masyarakat secara prima dengan menerapkan prinsip clean
government, dengan memanfaatkan seluruh potensi yang ada secara optimal
baik sumber daya manusia dan sarana prasarana.
Adapun tujuan dari tiap misi akan diuraikan sebagai berikut:
a.) Misi

: Mewujudkan aparatur yang bebas dari KKN,
memiliki profesionalisme, etos kerja dan disiplin
tinggi.

Tujuan

: Terwujudnya aparatur kecamatan yang bebas dari
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KKN, memiliki profesionalisme, etos kerja dan
disiplin tinggi.
Sasaran

: - Meningkatnya pelayanan prima kecamatan
- Meningkatnya tingkat kepercayaan dan kepuasan
masyarakat terhadap pemerintah kecamatan.

b.) Misi

: Membangun tata kelola keuangan yang efektif bersih
dan transparan.

Tujuan

: Terciptanya tata kelola keuangan yang efektif, bersih
dan transparan.

Sasaran

: - Meningkatnya sistem pelaporan dan akuntabilitas
keuangan

c.) Misi

: Meningkatkan kapasitas dan kualitas sumber daya
aparatur sesuai dengan tuntutan perubahan kebijakan
dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
(IPTEK).

Tujuan

: Terwujudnya kapasitas dan kualitas sumber daya
aparatur sesuai dengan tuntutan perubahan kebijakan
dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
(IPTEK).

Sasaran

: - Meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintah
kecamatan, desa dan kelurahan

d.) Misi

: Meningkatkan kedudukan, fungsi dan peran
kecamatan sebagai SKPD yang mengkoordinir
pemerintahan desa/kelurahan.

Tujuan

: Optimalnya kedudukan, fungsi dan peran kecamatan
sebagai SKPD yang mengkoordinir pemerintah
desa/kelurahan.

Sasaran

: - Meningkatnya koordinasi, pembinaan dan fasilitas
penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan
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d. Peta Lokasi Penelitian

Gambar IV. 1 Peta Kecamatan Wonogiri
(sumber: wikipedia.org)

2. Deskripsi Informan Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Wonogiri dengan informan
remaja sesuai kriteria-kriteria yang dibutuhkan dalam penelitian dan diperoleh
melalui teknik purposive sampling. Berdasarkan penelitian yang telah
dilakukan melalui metode wawancara dan studi dokumentasi terhadap lima
orang informan di dapatkan hasil sebagai berikut:
a. Annissa Salsa
Informan pertama dalam penelitian ini adalah Annissa Salsa, yang
mana biasa dipanggil Salsa. Salsa merupakan seorang admin online shop
dan saat ini dia berusia 20 tahun. Sesuai dengan kriteria yang ditetapkan,
saat ini dia tinggal di salah satu desa di Wilayah Kecamatan Wonogiri,
yaitu Desa Joho, Giriwono. Salsa merupakan salah satu informan yang
penulis jumpai di media sosial Instagram cukup aktif dalam mengunggah
Instagram Story, oleh karena itu penulis memutuskan untuk melakukan
38

library.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

wawancara dengannya. Pemilik akun Instagram @annissaars_ ini telah
menggunakan Instagram sejak tahun 2014 dengan pengikut saat ini
sebanyak 2022.
Peneliti melakukan wawancara pertama kali dengan Salsa pada tanggal
9 Juli 2021 sekitar pukul 17.30 WIB. Wawancara ini berlangsung di
kediaman Salsa dan berjalan selama kurang lebih 15 menit. Dalam
wawancara ini, Salsa terlihat malu-malu dalam menjawab pertanyaan yang
peneliti ajukan. Dia mengaku bahwa kurang percaya diri karena jarang
sekali melakukan wawancara. Peneliti juga melakukan wawancara kedua
dengan informan untuk memenuhi informasi yang kurang. Wawancara ini
dilakukan pada tanggal 30 Juli 2021 melalui aplikasi chat WhatsApp.
Dalam penggunaan media sosial sendiri, Salsa termasuk aktif membuka
Instagram. Dia mengatakan hampir setiap hari membuka Instagram
dengan durasi sekitar 30 menit. Penggunaan Instagram baginya hanyalah
salah satu aktivitas untuk mengisi waktu luang. Ketika membuka
Instagram, Salsa lebih sering membuka Instagram Story dibandingkan
feeds. Hal itu karena menurutnya Instagram Story lebih update dan lebih
ringkas. Salsa pun juga lebih sering menggunggah konten melalui
Instagram Story. Biasanya Salsa mengunggah Instagram Story ketika
sedang bersama-sama dengan temannya ataupun ketika sedang ada acara.
Hal itu dia lakukan karena menurutnya dengan menggunakan Instagram
Story banyak fitur-fitur yang dapat digunakan dan juga lebih banyak yang
melihat unggahannya. Penulis juga banyak sekali mengajukan pertanyaan
terkait dengan pengalamannya menggunakan Instagram Story dan salsa
pun cukup banyak menjelaskan pengalamannya.
b. Aziz Abdilah
Informan kedua dalam penelitian ini adalah Aziz Abdilah, yang mana
biasa dipanggil Aziz. Aziz adalah seorang mahasiswa UGM Jurusan
Kartografi Penginderaan Jauh dan saat ini dia berusia 19 tahun. Sesuai
dengan keriteria yang ditetapkan, saat ini dia tinggal di salah satu desa di
Wilayah Kecamatan Wonogiri, yaitu Desa Pokoh, Wonoboyo. Aziz
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merupakan salah satu informan yang penulis jumpai di Media sosial
Instagram cukup aktif dalam mengunggah Instagram Story. Oleh karena
itu, penulis memutuskan untuk melakukan wawancara dengannya. Pemilik
akun Instagram @azizabdilahh ini telah menggunakan Instagram sejak
tahun 2014 dengan pengikut saat ini sebanyak 1444.
Penulis melakukan wawancara pertama kali dengan Aziz pada tanggal
10 Juli 2021 sekitar pukul 16.00 WIB. Wawancara ini berlangsung di
kediaman Aziz dan berjalan selama kurang lebih 15 menit. Kesehariannya,
Aziz dikenal sebagai pribadi yang asik dan cerewet. Oleh karena itu, saat
melakukan wawancara berjalan dengan lancar tanpa adanya malu-malu.
Aziz pun menjawab pertanyaan dengan tegas dan jujur apa adanya.
Peneliti juga melakukan wawancara kedua dengan informan untuk
memenuhi informasi yang kurang. Wawancara ini dilakukan pada tanggal
30 Juli 2021 melalui aplikasi chat WhatsApp
Dalam penggunaan media sosial sendiri, Aziz termasuk aktif dalam
menggunakan Instagram. Dia mengatakan bahwa setiap hari membuka
Instagram, namun tidak terlalu sering dalam penggunaannya. Dalam
sehari, dia mengatakan hanya sekitar 30 menit saja. Penggunaan Instagram
sendiri baginya hanya untuk mengisi waktu luang. Ketika membuka
unggahan atau mengunggah unggahan, Aziz mengatakan bahwa dirinya
lebih sering menggunakan Instagram Story. Karena unggahan dalam
Instagram Story hanya bertahan selama 24 jam menjadi salah satu alasan
Aziz memilih untuk menggunakan Instagram Story. Tidak hanya seputar
itu, peneliti juga banyak menanyakan penganlaman informan dalam
menggunakan Instagram Story. Dalam menjawab pertanyaan yang penulis
tanyakan, Aziz menjawab dengan cuku jelas dan terperinci.
c. Endah Rora Seli
Informan ketiga dalam Penelitian ini adalah Endah Rora Seli, yang
mana biasa dipanggil Endah, Endah adalah seorang karyawan di PT Liebra
Permana dan saat ini dia berusia 19 tahun. Sesuai dengan kriteria yang
ditetapkan, saat ini dia tinggal di salah satu desa di Wilayah Kecamatan

40

library.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

Wonogiri, yaitu Desa Pokoh, Wonoboyo. Endah merupakan salah satu
informan yang penulis jumpai di Media sosial Instagram cukup aktif dalam
mengunggah Instagram Story. Oleh karena itu, penulis memutuskan untuk
melakukan wawancara dengan dirinya. Pemilik akun Instagram
@e.roraseli ini telah menggunakan Instagram sejak tahun 2017 dengan
pengikut saat ini sebanyak 756.
Peneliti melakukan wawancara pertama kali dengan Endah pada
tanggal 11 Juli 2021 sekitar pukul 19.30 WIB. Wawancara ini berlangsung
di kediaman Endah dan berjalan selama kurang lebih 15 menit. Dalam
wawancara ini, Endah mengaku bahwa dirinya merasa malu dan kurang
percaya diri ketika berbicara. Hal itu terlihat ketika dirinya menjawab
pertanyaan, dimana dia kurang tegas saat mengutarakan jawabannya.
Peneliti juga melakukan wawancara kedua dengan informan untuk
memenuhi informasi yang kurang. Wawancara ini dilakukan pada tanggal
30 Juli 2021 melalui aplikasi chat WhatsApp
Dalam penggunaan media sosial sendiri, Endah mengaku bahwa dia
tidak

menggunakan

Instagram

setiap

hari.

Durasi

penggunaan

Instagramnya pun tidak menentu, dia mengatakan kadang hanya 1 menit,
kadang 30 menit, bahkan kadang hingga 1 jam. Penggunaan Instagram
bagi Endah adalah untuk kepentingan mambagikan momen, mencari
informasi, mengisi waktu luang, ataupun untuk stalking akun seseorang.
Saat membuka Instagram, Endah lebih sering melihat ataupun
mengunggah konten melalui Instagram Story. Hal itu dia lakukan karena
menurutnya Instagram Story lebih update. Selain hal-hal itu, penulis juga
banyak mengajukan pertanyaan-pertanyaan lain terkait pengalamannya
dalam menggunakan Instagram Story, dan respon yang diberikan Endah
juga sangat baik.
d. Wening Tyas Wati
Informan keempat dalam Penelitian ini adalah Wening Tyas Wati, yang
mana biasa dipanggil Wening. Wening adalah seorang mahasiswa
STIKES dan saat ini berusia 19 tahun. Sesuai dengan kriteria yang
41

library.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

ditetapkan, saat ini dia tinggal di salah satu desa di Wilayah Kecamatan
Wonogiri, yaitu Desa Pokoh, Wonoboyo. Wening merupakan salah satu
informan yang penulis jumpai di Media sosial Instagram cukup aktif dalam
mengunggah Instagram Story. Oleh karena itu, penulis memutuskan untuk
melakukan wawancara dengan dirinya. Pemilik akun Instagram
@wening_tyas06 ini telah menggunakan Instagram sejak dirinya masuk
SMP, sekitar tahun 2016, dengan pengikut saat ini sebanyak 548.
Peneliti melakukan wawancara pertama kali dengan Wening pada
tanggal 16 Juli 2021 sekitar pukul 16.40 WIB. Wawancara ini berlangsung
di kediaman Wening dan berjalan selama kurang lebih 10 menit. Dalam
kesehariannya, Wening dikenal dengan pribadi yang ramah, sehingga
ketika wawancara berlangsung dia selalu menjawab pertanyaan dengan
sopan dan apa adanya. Peneliti juga melakukan wawancara kedua dengan
informan untuk memenuhi informasi yang kurang. Wawancara ini
dilakukan pada tanggal 30 Juli 2021 melalui aplikasi chat WhatsApp
Dalam penggunaan sosial media sendiri, Wening termasuk aktif dalam
menggunakan Instagram. Wening mengatakan bahwa setiap hari dia
membuka Instagram dengan durasi waktu ketika sedang memiliki waktu
luang bisa sampai berjam-jam. Namun ketika tidak memiliki waktu luang
dia hanya membuka Instagram selama 10-15 menit. Penggunaan
Instagram baginya adalah untuk mencari informasi, menambah wawasan,
menambah teman, menunjang pembelajaran di sekolah, dan menambah
kreativitas. Dalam menggunakan Instagram, Wening lebih sering
membuka ataupun mengunggah konten menggunakan Instagram Story.
Menurutnya, Instagram Story lebih up to date dan real time sehingga hal
itu menjadikan salah satu alasannya lebih memilih menggunakan
Instagram Story. Peneliti banyak sekali mengajukan pertanyaanpertanyaan

terkait

pengalaman-pengalaman

informan

dalam

menggunakan Instagram maupun Instagram Story dan Wening pun dapat
menjawab pertanyaan-pertanyaan itu dengan cukup jelas dan terperinci.
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e. Christin Natalia
Informan kelima pada Penelitian ini adalah Christin Natalia, yang mana
biasa dipanggil Christin. Christin merupakan seorang karyawan di kedai
minuman “Say Story” dan saat ini dia berusia 20 tahun. Sesuai dengan
kriteria yang ditetapkan, saat ini dia tinggal di salah satu desa di Wilayah
Kecamatan Wonogiri, yaitu Desa Jatirejo, Wonoboyo. Christin merupakan
salah satu informan yang penulis jumpai di media sosial Instagram cukup
aktif dalam menggunakan Instagram Story. Oleh karena itu, penulis
memutuskan untuk melakukan wawancara dengan dirinya. Pemilik akun
Instagram @_.chrstn ini telah menggunakan Instagram sejak dirinya
masuk SMP, sekitar tahun 2015, dengan pengikut saat ini sebanyak 1187.
Penulis melakukan wawancara pertama kali dengan Christin pada
tanggal 19 Juli 2021 sekitar pukul 09.30 WIB. Wawancara ini berlangsung
di kediaman Christin dan berjalan selama kurang lebih 10 menit. Ketika
wawancara berlangsung, Christin terlihat malu-malu dan kurang percaya
diri saat menjawab pertanyaan. Christin mengaku bahwa dirinya kurang
pandai dalam berbicara. Meskipun begitu, wawancara ini berlangsung
dengan cukup lancar. Peneliti juga melakukan wawancara kedua dengan
informan untuk memenuhi informasi yang kurang. Wawancara ini
dilakukan pada tanggal 30 Juli – 1 Agustus 2021 melalui aplikasi chat
WhatsApp.
Dalam penggunaan media sosial sendiri, saat ini Christin cukup aktif
dalam menggunakan Instagram meskipun sudah jarang menggunggah foto
atau video. Dia mengatakan bahwa setiap hari membuka Instagram dengan
durasi selama 30 menit sampai 1 jam. Penggunaan Instagram ini dia
lakukan untuk membagikan momen, mencari informasi dan juga mengisi
waktu luang. Saat menggunakan Instagram, Christin lebih sering
membuka Instagram Story. Hal itu dia lakukan karena menurutnya
Instagram Story lebih menarik dan lebih asik dilihat. Meskipun dirinya
sudah jarang mengunggah konten melalui Instagram Story, namun dia
selalu menggunakan Instagram Story untuk memenuhi kebutuhannya. Jika
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mengunggah Instagram Story, biasanya dia hanya mengunggah foto atau
video momen. Peneliti dalam hal ini banyak mengajukan pertanyaanpertanyaan lain seputar pengalaman penggunaan Instagram Story, dan
Christin pun juga dapat mengutarakan jawaban mengenai pengalamannya
dengan apa adanya.
f. Faiza Rahadatul Aisyi Khairunnisa
Informan keenam pada penelitian ini adalah Faiza Rahadatul Aisyi
Khairunnisa, yang mana biasa dipanggil Faiza. Faiza merupakan seorang
mahasiswi UGM Jurusan Kartografi dan Penginderaan Jauh dan saat ini
dia berusia 18 tahun. Sesuai dengan kriteria yang ditetapkan, saat ini dia
tinggal di salah satu kelurahan di Wilayah Kecamatan Wonogiri, yaitu
Kelurahan Wonokarto. Faiza merupakan salah satu informan yang penulis
jumpai di media sosial Instagram cukup aktif dalam menggunakan
Instagram Story. Oleh karena itu, penulis memutuskan untuk melakukan
wawancara dengan dirinya. Pemilik akun Instagram @yizzakk ini telah
menggunakan Instagram sejak tahun 2015, dengan pengikut saat ini
sebanyak 1080.
Penulis melakukan wawancara pertama kali dengan Faiza pada tanggal
31 Agustus 2021 sekitar pukul 10.30 WIB. Wawancara ini berlangsung di
kediaman Faiza dan berjalan selama kurang lebih 15 menit. Ketika
wawancara berlangsung, Faiza terlihat sopan dan percaya diri dalam
menjawab pertanyaan.
Dalam penggunaan media sosial sendiri, Faiza termasuk aktif dalam
menggunakan Instagram dengan durasi waktu kurang lebih 2 jam dalam
sehari. Penggunaan Instagram bagi Faiza adalah untuk mengisi waktu
luang, mencari informasi, menyimpan foto, dan lainnya. Dalam
menggunakan Instagram, Faiza lebih sering menggunakan Instagram
Story dalam mengunggah konten. Hal itu karena menurutnya Instagram
Story lebih personal dan bisa memilih siapa saja yang bisa melihat konten
yang diunggah menggunakan fitur close friend. Pertanyaan-pertanyaan
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lain terkait pengalaman dalam menggunakan Instagram juga diajukan oleh
peneliti, dan Faiza pun juga dapat mengutarakan jawabannya dengan jelas.
g. Virgineo Dandy Indra Pramuditya
Informan ketujuh pada penelitian ini adalah Virgineo Dandy Indra
Pramuditya, yang mana biasa dipanggil Dandy. Dandy merupakan seorang
mahasiswi UMS dan saat ini dia berusia 20 tahun. Sesuai dengan kriteria
yang ditetapkan, saat ini dia tinggal di salah satu desa di Wilayah
Kecamatan Wonogiri, yaitu Desa Cubluk, Kelurahan Giritirto. Dandy
merupakan salah satu informan yang penulis jumpai di media sosial
Instagram cukup aktif dalam menggunakan Instagram Story. Oleh karena
itu, penulis memutuskan untuk melakukan wawancara dengan dirinya.
Pemilik akun Instagram @dandyndr_ ini telah menggunakan Instagram
sejak tahun 2016, dengan pengikut saat ini sebanyak 1208.
Penulis melakukan wawancara pertama kali dengan Dandy pada
tanggal 31 Agustus 2021 sekitar pukul 17.15 WIB. Wawancara ini
berlangsung di kediaman Dandy dan berjalan selama kurang lebih 20
menit. Ketika wawancara berlangsung, Dandy terlihat percaya diri dan
tegas dalam menjawab pertanyaan sehingga wawancara ini berlangsung
dengan lancar.
Dalam penggunaan media sosial sendiri, saat ini Dandy termasuk aktif
dalam menggunakan Instagram. Dandy mengatakan hampir setiap hari
dirinya membuka Instagram dengan durasi waktu kurang lebih 3-4 jam
secara berkala. Peggunaan Instagram baginya adalah untuk mengisi waktu
luang dengan mencari informasi, sharing momen dan stalking akun. Dalam
menggunakan Instagram, Dandy lebih sering menggunakan Instagram
Story untuk mengunggah konten. Dandy mengaku lebih ingin
mengunggah kegiatannya melalui Instagram Story karena dia ingin feeds
Instagramnya terlihat sedikit dan simpel. Ketika peneliti mengajukan
pertanyaan-pertanyaan lain terkait pengalamannya dalam menggunakan
Instagram, Dandy dapat menjawab dengan detail dan jelas.
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3.

Temuan Hasil Penelitian
Pada bagian ini, penulis akan mendeskripsikan mengenai pengalamanpengalaman yang didapatkan oleh para informan dalam menggunakan
Instagram Story sebagai sarana mereka dalam memenuhi kebutuhan
berdasarkan teori Uses and Gratification serta pengaruh yang mereka dapatkan
setelah menggunakan Instagram Story. Mulai dari keaktifan informan dalam
menggunakan media sosial Instagram, bagaimana mereka memenuhi
kebutuhan mereka dengan memanfaatkan fitur Instagram Story berdasarkan
teori Uses and Gratification seperti kebutuhan kognitif (pengetahuan), afektif
(pengalaman emosional), integrasi individu (kepercayaan diri, kredibilitas),
integrasi sosial (meningkatkan hubungan kekeluargaan, teman dan sekitarnya)
dan pelepasan ketegangan (hiburan), serta pengaruh yang timbul dalam diri
mereka setelah menggunakan Instagram Story. Berikut paparan hasil
penelitian mengenai pemanfaatan fitur Instagram Story sebagai sarana
pemenuh kebutuhan dan pengaruh yang ditimbulkan (studi Uses and
Gratification di kalangan remaja Wilayah Kecamatan Wonogiri):
a. Keaktifan Remaja Kecamatan Wonogiri dalam Menggunakan
Instagram
Keaktifan para informan dalam menggunakan media sosial Instagram
sebagai salah satu sarana pemenuh kebutuhan mereka dapat dilihat dari
seberapa sering mereka menggunakan media tersebut. Dalam penelitian
ini, peneliti mencari informasi kepada para informan untuk mengetahui
seberapa aktif mereka menggunakan Instagram. Mulai dari menanyakan
sejak kapan mereka menggunakan Instagram, seberapa banyak pengikut
mereka, hingga seberapa lama mereka menggunakan Instagram dalam
sehari. Dalam wawancara ini, peneliti mendapatkan jawaban-jawaban
yang bervariatif dari para informan. Ketika menjawab pertanyaan yang
penulis ajukan, mereka mengutarakannya dengan jujur dan apa adanya.
Seperti yang dikatakan oleh Salsa (20) saat diwawancara secara
langsung terkait dengan kapan pertama kali dia menggunakan Instagram
dan juga seberapa banyak pengikut akunnya saat ini, dia mengatakan:
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“Saya udah pake dari tahun 2014”
“kayaknya sekitar 2026” (wawancara dengan Salsa, 9 Juli
2021)

Gambar IV. 2 Profil Instagram Salsa (20)

Tidak jauh berbeda dengan Salsa (20), Aziz (19) memaparkan awal
mula dia menggunakan Instagram dan juga seberapa banyak pengikut
akunnya saat ini:
“Awal SMP… mungkin 2014”
“Kalo gak salah itu, aku cek dulu ya… 1444” (wawancara
dengan Aziz, 10 Juli 2021)
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Gambar IV. 3 Profil Instagram Aziz (19)

Informan lain, Endah (19) mengungkapkan pengalamannya terkait
pertama kali dirinya menggunakan Instagram serta pengikut akunnya saat
ini:
“sejak 2017…”
“750” (wawancara dengan Endah, 11 Juli 2021)

Gambar IV. 4 Profil Instagram Endah (19)
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Dari informan Wening (19) ketika diwawancara langsung oleh peneliti
tentang penggunaan pertamanya di Instagram dan juga pengikutnya saat
ini:
“e… kalo ndak salah itu dari kelas 2 SMP ya mbak… gak tau
tahun berapa i, lupa i to hehe…”
“sekitar 540 ya mbak” (wawancara dengan Wening, 16 Juli
2021)

Gambar IV. 5 Profil Instagram Wening (19)

Informan Christin (20) ketika diwawancara oleh peneliti dia
mengatakan awal dirinya mempunyai Instagram serta banyak pengikut
akunnya saat ini:
“SMP kelas 1, tahun 2015 kayake”
“1184” (wawancara dengan Christin, 19 Juli 2021)
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Gambar IV. 6 Profil Instagram Christin (20)

Informan Faiza (18) juga mengutarakan jawabannya terkait pertama
kali menggunakan Instagram pada tahun 2015 dan saat ini banyak
pengikut akunnya yaitu 1080:
“Dari tahun 2015 mbak”
“1080” (wawancara dengan Faiza, 31 Agustus 2021).

Gambar IV. 7 Profil Instagram Faiza (18)
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Sedangkan Dandy, juga mengutarakan awal dirinya menggunakan
Instagram dan jumlah pengikut akunnya saat ini:
“Bikin akun 2016 kayanya kalo nggak salah mbak”
“1208” (wawancara dengan Dandy, 31 Agustus 2021).

Gambar IV. 8 Profil Instagram Dandy (20)

Setelah peneliti menanyakan terkait awal penggunaan dan jumlah
pengikut kepada informan, kemudian peneliti juga menanyakan terkait
durasi penggunaan Instagram. Lama tidaknya seseorang menggunakan
instagram akan berpengaruh pada apa yang mereka dapatkan setelah
penggunaannya. Para informan dalam hal ini memaparkan lama waktu
yang mereka gunakan dalam menggunakan Instagram dengan durasi yang
tentunya berbeda-beda.
Seperti yang diungkapkan oleh Salsa (20) saat diwawancara secara
langusung bahwa dia menggunakan instagram hampir setiap hari:
“Hampir setiap hari sih buka Instagram, mungkin sekitar 30
menit…” (wawancara dengan Salsa, 9 Juli 2021).
Sama seperti Salsa (20). Aziz (19) juga mengatakan durasi yang sama
ketika menggunakan Instagram:
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“kalo sehari mungkin ya 30 menit aja” (wawancara dengan
Aziz, 10 Juli 2021)
Endah (19) juga memaparkan lama waktu yang dia gunakan dalam
membuka Instagram:
“kadang, 1 menit kadang 30 menit kadang 1 jam… beda-beda”
(wawancara dengan Endah, 11 Juli 2021)
Berbeda dengan Endah (19), Wening (19) menjelaskan lama
penggunaan Instagram dalam kesehariannya yaitu berkisar 10 hingga 15
menit:
“kalo emang ada waktu luang itu sampe berjam-jam ya mbak,
tapi kalo gaada waktu luang itu cuma kisaran 10 sampai 15an menit gitu” (wawancara dengan Wening, 16 Juli 2021)
Christin (20) mengatakan kesehariannya dalam penggunaan Instagram:
“gak tentu sih mbak, sekitar 30 menit sampe 1 jam mungkin”
(wawancara dengan Christin, 19 Juli 2021)
Faiza (18) mengatakan durasi waktu yang dihabiskan dalam
menggunakan Instagram dalam sehari yaitu kurang lebih 2 jam:
“Kalo dalam sehari kira-kira 2 jam an. Tapi kaya buka terus
tutup terus ntar buka lagi gitu mbak” (wawancara dengan
Faiza, 31 Agustus 2021).
Informan terakhir, Dandy (20) juga menjelaskan durasi waktu yang
dihabiskan dalam menggunakan Instagram sekitar 3 hingga 5 jam:
“Sehari kurang lebih 3-5 jam secara berkala” (wawancara
dengan Dandy, 31 Agustus 2021).
Berdasarkan jawaban yang di uraikan oleh para informan, rata-rata
mereka menggunakan Instagram dengan durasi yang dapat di katakan
cukup lama. Lama waktu yang mereka habiskan dalam menggunakan
Instagram berkisar kurang lebih 30 menit hingga 1 jam, namun ada juga
yang menggunakan Instagram hingga 3 jam lebih.
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b. Kepentingan Remaja di Kecamatan Wonogiri dalam Menggunakan
Instagram
Kepentingan seseorang dalam menggunakan aplikasi instagram sangat
beragam dan berbeda pada setiap orang. Seperti pada remaja di Kecamatan
Wonogiri, kepentingan yang mereka lakukan melalui aplikasi instagram
cukup beragam. Dalam penelitian ini, juga diajukan pertanyaan kepada
para informan terkait penggunaan Instagram. Hal ini dilakukan peneliti
untuk mengetahui seberapa aktif para informan dalam menggunakan
aplikasi Instagram. Pertanyaan yang diajukan dalam hal ini yaitu seputar
kepentingan para informan dalam menggunakan Instagram.
Saat diwawancara, Salsa (20) mengatakan kepentingannya dalam
menggunakan Instagram salah satunya untuk mengisi waktu luang:
“Pernah semua sih, kayak buat ngisii… buat ngisi waktu luang
aja” (wawancara dengan Salsa, 9 Juli 2021).
Sama seperti Salsa (20), Aziz (19) juga menjelaskan kepentingan yang
dilakukannya ketika menggunakan Instagram yaitu untuk mengisi waktu
luang:
“Ya pasti ngisi waktu luang aja, kalo kalo kadang kan aku
suka group Kpop nih, kadang juga stalking mereka dari situ”
(wawancara dengan Aziz, 10 Juli 2021).
Informan lain, Endah (19), juga melontarkan jawaban singkatnya
terkait kepentingan penggunaan Instagram:
“Semuaaa…” (wawancara dengan Endah, 11 Juli 2021).
Pendapat lain mengenai kepentingan menggunakan Instagram juga
diutarakan oleh Wening (19):
“Untuk semuanya ya mbak.. tentunya itu untuk mendapatkan
informasi dan menambah wawasan, terus menambah temen
juga, menunjang kegiatan belajar mengajar di sekolah, terus
juga menambah kreativitas ya mbak tentunya” (wawancara
dengan Wening, 16 Juli 2021).
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Christin (20), membagikan pengalamannya terkait kepentingan
penggunaan Instagram:
“Ya untuk membagikan momen, terus mencari informasi,
kadang juga untuk mengisi waktu luang saja” (wawancara
dengan Christin, 19 Juli 2021).
Faiza (18) juga menuturkan pengalamannya dalam kepentingan
menggunakan Instagram:
“Itu semua iya sih mbak. Sama buat nyimpen foto, kalo di story
in kan masuk arsip gitu” (wawancara dengan Faiza, 31
Agustus 2021).
Informan terakhir, Dandy (20) juga menuturkan pengalamannya dalam
menggunakan Instagram:
“Biasanya sih buat ngisi waktu luang dengan mencari
informasi, kadang sharing momen-momen liburanku, kadang
juga buat stalking akun orang mbak” (wawancara dengan
Dandy, 31 Agustus 2021).
Berdasarkan jawaban-jawaban dari informan penelitian diatas,
sebagian besar dari mereka menyebutkan bahwa kepentingan dalam
menggunakan Instagram yaitu mengisi waktu luang. Namun terdapat
kepentingan-kepentingan lain yang dilakukan informan diantaranya yaitu
untuk mendapatkan informasi, menambah teman, untuk kegiatan belajar
mengajar, menambah kreativitas, stalking sebuah akun, menyimpan foto
dan membagikan momen.
c. Model Unggahan yang Digunakan Remaja Kecamatan Wonogiri
Pertanyaan lain yang peneliti ajukan terkait dengan keaktifan informan
dalam menggunakan Instagram yaitu model unggahan yang seperti apa
yang biasa mereka gunakan ataupun mereka lihat. Dari pertanyaan itu,
sebagian besar informan mengatakan bahwa mereka lebih tertarik pada
Instagram Story dibandingan dengan feeds. Mereka memberikan alasan
yang bermacam-macam menurut pengalaman mereka sendiri. Alasan-
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alasan tersebut diantaranya yaitu karena dirasa bahwa Instagram Story
lebih update, bersifat sementara, lebih ringkas, dan lainnya.
Seperti yang dikatakan oleh Salsa (20) ketika diwawancara langsung
oleh peneliti terkait alasannya lebih memilih menggunakan Instagram
Story yaitu salah satunya karena lebih update:
“Kalo aku sih seringnya Instagram Story ya”
“Soalnya kalo Instagram Story tu biasanya lebih update,
kayak lebih ringkes, apa yaa… ya gitu lah pokoknya”
(wawancara dengan Salsa, 9 Juli 2021).

Gambar IV. 9 Arsip Instagram Story Salsa (20)

Pendapat lain di lontarkan oleh Aziz (19) saat diwawancara terkait
alasannya lebih tertarik dalam menggunakan Instagram Story, dia
mengatakan:
“Yang Instagram Story”
“karena kalo feeds itu kan lebih ke postingan kan dan itu e…
apa ya namanya, netep gitu loh kalo Instagram Story kan
cuman 24 jam… jadi lebih sering buka yang story aja”
(wawancara dengan Aziz, 10 Juli 2021).
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Gambar IV. 10 Arsip Instagram Story Aziz (19)

Endah (19) juga menjelaskan alasannya lebih memilih membuka
Instagram Story karena dirasa lebih update:
“Story”
“karena, em….. lebih update”
Dan dia juga menjelaskan alasannya lebih memilih mengunggah
konten melalui Instagram Story:
“karena biar gimana ya, bingung ngomonge… biar orang lain
melihat keseharian saya hehehe… biar kepo…” (wawancara
dengan Endah, 11 Juli 2021).
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Gambar IV. 11 Arsip Instagram Story Endah (19)

Berbeda dengan pendapat Endah (19), Wening (19) menuturkan
alasannya terkait lebih tertarik menggunakan Instagram Story salah
satunya yaitu karena lebih up to date:
“Kalo saya sendiri itu lebih ke instastory ya mbak”
“Ya kalo insta story itu sendirikan biasanya berisi kontenkonten yang spontanitas, alias e… baru diupload pada saat
kegiatan pengguna itu berlangsung ya mbak, sedangkan kalo
feeds itu sendirikan biasanya mengalami proses editing
terlebih dahulu… ya kan harus menyesuaikan konten
sebelumnya. Ya menurut saya, saya lebih tertarik ke instastory
ya karena emang lebih up to date dan real time seperti itu”
(wawancara dengan Wening, 16 Juli 2021).
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Gambar IV. 12 Arsip Instagram Story Wening (19)

Sedangkan di lain pendapat, Christin (20) menjelaskan alasannya lebih
memilih menggunakan Instagram Story karena merasa lebih menarik dan
asik:
“Lebih ke sering instastorynya”
“Karena lebih menarik ke Instagram Story dan lebih asik
melihat instastory” (wawancara dengan Christin, 19 Juli
2021).

Gambar IV. 13 Arsip Instagram Story Christin (20)
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Faiza (18) menjelaskan alasannya yang berbeda dari informan lain
yaitu lebih memilih menggunakan Instagram Story karena bersifat lebih
personal dan dapat memilih siapa saja yang dapat melihat unggahannya:
“Seringnya story mbak”
“Karena kalau ig story otomatis ilang setelah 24 jam, story
bisa lebih personal gitu bisa milih siapa yg bisa liat pake fitur
closefriend” (wawancara dengan Faiza,31 Agustus 2021).

Gambar IV. 14 Arsip Instagram Story Faiza (18)

Informan terakhir, Dandy (20), terkait alasannya menggunakan
Instagram Story dia mengatakan bahwa feeds instagramnya ingin terlihat
simpel:
“Kalo seringnya upload di igstory sih mbak”
“Karena lebih mau ngeshare kegiatanku sih mba karena kalo
di feeds ku aku pengen keliatan dikit tapi simple gt aja sih”
(wawancara dengan Dandy, 31 Agustus 2021).
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Gambar IV. 15 Arsip Instagram Story Dandy (20)

Berdasarkan jawaban para informan di atas, alasan-alasan yang mereka
berikan terkait ketertarikan mereka menggunakan Instagram Story cukup
bervariatif antara satu informan dengan informan yang lain. Mulai dari
alasan karena Instagram Story lebih ringkas, lebih menarik, lebih update,
lebih personal dan bahkan lebih asik.
d. Keaktifan Remaja Kecamatan Wonogiri dalam Menggunakan
Instagram Story
Selain pertanyaan seputar model unggahan yang digunakan, peneliti
juga mengajukan pertanyaan terkait unggahan Instagram Story milik
pengguna yang mereka ikuti. Dalam hal ini, peneliti ingin mengetahui
apakah para informan penelitian membuka atau melihat unggahan
Instagram Story milik pengguna yang mereka ikuti. Hal ini juga berkaitan
dengan aktif atau tidaknya informan dalam menggunakan Instagram Story.
dan berdasarkan jawaban-jawaban dari para informan dapat dilihat bahwa
mereka cukup aktif dalam melihat unggahan Instagram Story milik
pengikut mereka.
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Salsa (20) ketika diwawancara terkait penggunaan instagran story
sebagai media untuk melihat unggahan pengguna yang diikutinya
menjawab:
“Seringnya sih Instagram Story” (wawancara dengan salsa, 9
Juli 2021).
Dalam wawancara dengan informan lain, Aziz (19) juga mengutarakan
terkait hal yang sama terkait hal itu:
“Seringg, kalo lagi gabut gitu sering banget” (wawancara
dengan Aziz, 10 Juli 2021).
Endah (19) juga menuturkan jawaban yang sama dengan informan lain:
“Iya sering” (wawancara dengan Endah, 11 Juli 2021).
Informan lain, Wening (19), ketika diwawancara juga mengatakan hal
yang sama:
“Iyaa…” (wawancara dengan Wening, 16 Juli 2021).
Christin (20), mempunyai jawaban yang sama dengan informan lain:
“Iya sering sih” (wawancara dengan Christin, 19 Juli 2021).
Faiza (18), juga mempunyai jawaban yang sama:
“Iya seringg” (wawancara dengan Faiza, 31 Agustus 2021).
Informan terakhir, Dandy (20) juga menuturkan jawaban yang sama
terkait hal tersebut:
“Sering sih mbak” (wawancara dengan Dandy, 31Agustus
2021).
Masih berkaitan dengan hal ini peneliti juga mengajukan pertanyaan
yang berhubungan dengan pertanyaan sebelumnya yaitu mengenai apakah
informan benar-benar melihat unggahan tersebut atau hanya di skip.
Berdasarkan pertanyaan itu, para informan menjawab dengan berbagai
jawaban yang bervariasi. Sasebagian besar jawaban informan yaitu ketika
ada unggahan yang bermanfaat dan menarik akan dilihat hingga selesai,
namun ketika unggahan itu tidak bermanfaat akan di skip. Bermanfaat atau
tidaknya sebuah unggahan ini memiliki artian yang berbeda-beda pada
setiap informan.
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Informan pertama, Salsa (20), ketika diwawancara secara langsung
terkait hal itu menuturkan:
“Kalo aku sih tergantung sama postingannya ya, kalo yang
bermutu mungkin di… di baca kalo gak ya mungkin skip aja”
(wawancara dengan Salsa, 9 Juli 2021).
Aziz (19) juga menuturkan jawaban yang hampir sama dengan Salsa
(20):
“Tergantung, kalo menarik ya dilihat dulu kalo jelek langsung
skip aja. Penting semua clear” (wawancara dengan Aziz, 10
Juli 2021).
Jawaban lain yang hampir sama juga dituturkan oleh Endah (19):
“Tapi biasanya cuma apa itu mbak… dilihat sekilas skip
sekilas skip. Tapi kalo ada yang menarik tak lihat semuanya
sih” (wawancara dengan Endah, 11 Juli 2021).
Wening (19) dalam wawancara langsung juga menuturkan jawaban
yang sama:
“Ya kalo emang kontennya menarik itu saya lihat dulu ya
mbak, tapi kalo gak menarik ya cuma saya skip” (wawancara
dengan Wening, 16 Juli 2021).
Christin (20), ketika diwawancara terkait hal itu juga mengatakan:
“Kalo kontennya berupa informasi saya akan benar-benar
melihat, tapi jika hanya sekedar foto mereka saja biasanya
hanya di skip saja” (wawancara dengan Christin, 19 Juli
2021).
Faiza (18) juga menjelaskan terkait hal yang sama:
“Kalau menarik beneran diliat, tapi kalau gak penting suka di
skip” (wawancara dengan Faiza, 31 Agustus 2021).
Informan terakhir, Dandy (20) menuturkan terkait hal itu:
“Bener bener ngeliat sih mbak kalo cuma dikit tapi kalo yang
kaya udah ampe titik-titik gitu kaya selebgram yang sering
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bikin story banyak kaya awkarin rachelvennya gitu kadang
juga tak skip” (wawancara dengan Dandy, 31 Agustus 2021).
Selain pertanyaan seputar pemanfaatan Instagram Story untuk melihat
unggahan pengguna yang diikuti oleh informan, peneliti juga mengajukan
pertanyaan seputar pengalaman mereka dalam mengunggah Instagram
Story. Hal ini bertujuan untuk lebih memperdalam informasi terkait
keaktifan para informan dalam menggunakan Instagram Story, salah
satunya yaitu apakah mereka sering mengunggah konten serta konten apa
yang mereka unggah. Sebagian besar informan menjawab bahwa mereka
sering mengunggah konten melalui Instagram Story, namun ada pula
informan yang jarang mengunggah konten.
Pada

saat

dilakukan

wawancara,

Salsa

(20),

mengutarakan

pengalamannya dalam mengunggah konten melalui Instagram Story:
“Sering kalo Instagram Story”
“Biasanya kalo lagi bareng sama temen-temen, atau lagi ada
acara apa gitu” (wawancara dengan Salsa, 9 Juli 2021).
Aziz (19) juga menjelaskan terkait pengalamannya mengunggah
Instagram Story:
“Kalo lagi ada masa PP gitu mahasiswa kan wajar ya banyak
event itu sering banget upload kek gituan. Tapi kalo enggak,
jarang… gaada konten juga sih”
“Ya random aja sih mbak, kalo misalnya lagi ada event gitu ya
di foto kasih caption seperlunya aja, kalo lagi pengen update
lagu yaudah, lagi nyetel lagu nih di video terus di upload ke
instastory… se-mood aja dah” (wawancara dengan Aziz, 10
Juli 2021).
Berbeda dengan Aziz, Endah (19), mengutarakan jawabannya yang
berbeda terkait mengunggah konten melalui Instagram Story:
“Sering”
“Isinya kadang foto aku, quotes sama tik tok mbak”
(wawancara dengan Endah, 11 Juli 2021)
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Wening (19) dalam wawancara terkait penggunaan Instagram Story
untuk mengunggah konten mengatakan:
“Iya sering mbak”
“Ya kalo saya sendiri biasanya sering mengupload swafoto
selfie ya mbak. Terus kadang juga foto sama temen-temen,
orang tua gitu” (wawancara dengan Wening (16 Juli 2021).
Informan lain, Christin (20), juga menjelaskan pengalamannya
mengunggah konten melalui Instagram Story:
“Tidak sering, bahkan jarang”
“Biasanya lebih sering mengunggah foto atau video momen”
(wawancara dengan Christin, 19 Juli 2021).
Faiza (18) juga menjelaskan pengalamannya dalam mengunggah
konten melalui Instagram Story:
“Iyaa mbak sering”
“Macem macem sih mbak, ada momen sama temen, makanan,
kegiatan-kegiatan” (wawancara dengan Faiza, 31 Agustus
2021).
Informan terakhir, Dandy (20) juga menjelaskan pengalamannya:
“Iyaa mbak sering”
“Random sih mbak kalo konten dari foto video pas lagi
nongkrong sama temen-temen terus momen-momen pas
liburan terus kadang ngucapin ulang tahun ke temen sama
video highlight pas olahraga aja sih” (wawancara dengan
Dandy, 31 Agustus 2021).
Berdasarkan jawaban-jawaban para informan terkait penggunaan
Instagram Story untuk melihat unggahan pengguna yang mereka ikuti
dapat disimpulkan bahwa mereka membuka dan melihat unggahan
Instagram Story pengguna yang mereka ikuti. Namun tidak semua
unggahan mereka lihat dengan seksama, ada beberapa unggahan yang
dirasa kurang menarik hanya mereka skip saja. Sementara dalam
pengalaman mengunggah Instagram Story, terdapat dua informan yang
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jarang mengunggah konten. Meskipun saat ini kedua informan tersebut
jarang mengunggah konten, namun mereka tetap sering melihat unggahan
Instagram Story pengguna yang mereka ikuti.
e. Pemanfaatan Instagram Story untuk Memenuhi Kebutuhan Kognitif
(Informasi dan Pengetahuan)
Dalam hal ini, peneliti mencari informasi pada diri informan terkait
dengan pengalaman mereka dalam menggunakan Instagram Story sebagai
salah satu media untuk memenuhi kebutuhan kognitif mereka. Kebutuhan
kognitif disini adalah kebutuhan dalam mencari sebuah informasi dengan
tujuan pemenuhan kebutuhan pengetahuan seseorang. Informasi ataupun
pengetahuan ini menjadikan seseorang yang sebelumnya tidak mengetahui
menjadi tahu akan hal tersebut. Seperti pada remaja di Kecamatan
Wonogiri, mereka memilih untuk mencari informasi yang mereka
butuhkan dengan melalui Instagram Story. Para informan memberikan
berbagai macam respon yang bervariatif terkait hal itu.
Seperti

Salsa

(20)

ketika

diwawancara,

dia

menjelaskan

pengalamannya dalam mencari informasi seputar give away, update
barang, musik dan lainnya melalui Instagram Story:
“pernah… sering banget kalo kayak gitu”
“kalo kayak gitu biasanya lagi nunggu ada info give away
atau update-an tentang release-an musik atau barang atau
apa gitu” (wawancara dengan Salsa, 9 Juli 2021).
Aziz (19) juga menuturkan pengalamannya yang berbeda dengan Salsa
(20) ketika menggunakan Instagram Story yaitu untuk mencari sebuah
informasi seputar contact person untuk masuk pada grup:
“Dulu waktu maba itu Instagram Story lewat itu, buat nyari
contact person, contact person buat masuk ke group angkatan
gitu mbak” (wawancara dengan Aziz, 10 Juli 2021).
Lain hal dengan Endah (19), dia mengutarakan pengalamannya terkait
mengapa dia mencari informasi melalui Instagram Story:
“Pernah… Stalking akun mbak”
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“karena saya kepo” (wawancara dengan Endah, 11 Juli 2021).
Informan lain, Wening (19) juga menuturkan pengalamannya terkait
mencari informasi melalui Instagram Story:
“Yaaa kalo saat ini kan informasi yang dicari itu seperti berita
terkini yang sedang hangat-hangatnya ya mbak… seperti
kabar Covid, terus vaksin yang digalakan seperti itu”
(wawancara dengan Wening, 16 Juli 2021).
Christin (20) juga mengutarakan pengalamannya yang berbeda:
“Biasanya yang paling sering tentang outfit-outfit wanita dan
juga give away-give away gitu” (wawancara dengan Christin,
19 Juli 2021).
Pendapat lain juga di tuturkan oleh Faiza (18) terkait pengalamannya
dalam mencari informasi melalui Instagram Story:
“Beberapa hari ini ngikutin story tentang info-info beasiswa
gitu sih mbak. Terus juga ada info tentang kegiatan-kegiatan
kampanye dan relawan gitu” (wawancara dengan Faiza, 31
Agustus 2021).
Informan terakhir, Dandy (20) juga menceritakan pengalamannya:
“Ini kalo mau cari tempat nongkrong baru atau tempat wisata
yang baru kan kadang di feeds akun ig mereka otomatis
fotonya bagus-bagus tapi kan bagus menurut orang orang kan
berbeda jadi aku lebih srek liat tempat dari ig story di akun
mereka atau biasanya dari ig story orang lain yang lagi
disana” (wawancara dengan Dandy, 31 Agustus 2021).
Dari seluruh informan, rata-rata mereka pernah menggunakan
Instagram Story untuk memenuhi kebutuhan mereka, yaitu mencari dan
mendapatkan informasi. Penggunaan tersebut mulai untuk mencari
informasi yang sangat penting hingga informasi-informasi yang bersifat
ringan. Semua informan juga mengatakan bahwa Instagram Story dapat
membantu mereka dalam mencari sebuah informasi yang sedang mereka
butuhkan.
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Selain mencari dari keinginan informan itu sendiri, peneliti juga ingin
mengetahui apakah para informan pernah mendapatkan informasi dengan
tidak sengaja ketika menggunakan Instagram Story.
Ketika diwawancara secara langsung, Salsa (20), mengatakan terkait
pengalamannya yang pernah mendapatkan informasi secara tidak sengaja
melalui Instagram Story:
“Pernah”(wawancara dengan Salsa, 9 Juli 2021).
Aziz (19) juga mengatakan hal yang sama terkait hal itu:
“Sering… kalo kan temen-temenku juga mahasiswa kan
kebanyakan, nah kan mereka juga join event gitu. Kadang ada
time to much information yang bagus gitu kadang juga aku
baca kalo menarik bahasanya gitu” (wawancara dengan Aziz,
10 Juli 2021).
Informan lain, Endah (19), juga menuturkan hal yang sama terkait
menemukan informasi secara tidak sengaja melalui Instagram Story:
“Pernah” (wawancara dengan Endah, 11 Juli 2021).
Wening (19) saat diwawancara juga menjelaskan pengalamannya yang
pernah menemukan informasi secara tidak sengaja ketika membuka
Instagram Story:
“Kalo untuk followers itu belum pernah ya mbak, kebanyakan
itu dari iklan seperti itu” (wawancara dengan Wening, 16 Juli
2021).
Christin (20), ketika diwawancara mengatakan hal yang sama:
“Pernah…” (wawancara dengan Christin, 19 Juli 2021).
Faiza (18) membagikan pengalamannya terkait ketidaksengajaan
dalam mendapatkan informasi melalui Instagram Story:
“Pernah. Pernah ga sengaja nemu info tentang beasiswa”
(wawancara dengan Faiza, 31 Agustus).
Pendapat lain juga diungkapkan oleh Dandy (20) bahwa dirinya pernah
mendapatkan informasi secara tidak sengaja mengenai vaksin Covid-19:
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“Pernah waktu itu dapet informasi vaksin non domisili mbak”
(wawancara dengan Dandy, 31 Agustus 2021).
Berdasarkan jawaban-jawaban dari para informan, dapat disimpulkan
bahwa dalam penggunaan Instagram Story selain mereka mencari
informasi mereka juga menjumpai informasi secara tidak sengaja baik dari
pengguna yang mereka ikuti ataupun dari sebuah iklan yang muncul dalam
Instagram Story.
Setelah peneliti menanyakan terkait pengalaman-pengalaman mereka
dalam memenuhi kebutuhan kognitif, peneliti juga mencari informasi
terkait peran Instagram Story dalam hubungannya dengan pemenuhan
kebutuhan informasi dan pengetahuan mereka. Peneliti menanyakan
pendapat kepada para informan terkait apakah Instagram Story membantu
mereka dalam mendapatkan informasi yang mereka butuhkan.
Salsa (20) dalam wawancara secara langsung mengutarakan
pendapatnya terkait peran Instagram Story dalam memenuhi kebutuhan
informasinya:
“Banget sih itu, bantu banget” (wawancara dengan Salsa, 9
Juli 2021).
Pendapat lain juga diutarakan oleh Aziz (19) terkait peran Instagram
Story dalam memenuhi kebutuhan informasinya:
“Bantu sih mbak… bantu banget. Karena apaya Instagram
Story kan cepet nih jangkaunya cuman 24 jam, jadi kalo ada
event atau ada informasi penting gitu update disana lebih
banyak orang yang liat gitu loh. Karena muncul di tab home
paling awal di ig kan” (wawancara dengan Aziz, 10 Juli 2021).
Endah (19) juga menuturkan pendapatnya terkait peran Instagram
Story dalam memenuhi kebutuhan informasinya:
“Iya sangat membantu saya” (wawancara dengan Endah, 11
Juli 2021).
Pendapat yang sama juga diungkapkan oleh Wening (19):
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“Iya heeh, tentu saja sangat membantu” (wawancara dengan
Wening, 16 Juli 2021).
Informan lain, Christin (20), juga menurutkan pendapat yang sama:
“Iyaa, membantu” (wawancara dengan Christin, 19 Juli 2021).
Faiza (18) juga menuturkan pendapat yang sama:
“Iyaa, membantu mbak” (wawancara dengan Faiza, 31
Agustus 2021).
Informan terakhir, Dandy (20) juga mengungkapkan hal yang sama:
“Bantu banget mbak” (wawancara dengan Dandy, 31 Agustus
2021).
Berdasarkan jawaban dari para informan, dapat disimpulkan bahwa
menurut mereka Instagram Story sangat membantu dalam mendapatkan
suatu informasi yang dibutuhkan ataupun suatu informasi yang tidak
sengaja mereka dapatkan.
f. Pemanfaatan Instagram Story untuk Memenuhi Kebutuhan Afektif
(Pengalaman Emosional)
Peneliti mencari informasi pada informan penelitian selanjutnya
mengenai pemanfaatan Instagram Story sebagai media untuk memenuhi
kebutuhan afektif. Kebutuhan afektif disini merupakan kebutuhan dalam
memenuhi pengalaman emosional seseorang baik itu untuk meluapkan
emosional yang sedang mereka alami ataupun dengan mencari sesuatu hal
untuk menenangkan emosional mereka. Para informan memberikan
jawaban yang sangat bervariatif menurut pengalaman mereka.
Seperti yang dituturkan Salsa (20) mengenai pengalamannya
memenuhi kebutuhan afektif dengan mengunggah apa yang dirasakannya
pada saat itu:
“Kalo kayak gitu seringnya untuk menghibur diri atau apa
gitu…”
“Buat apa ya, kayak lebih… sama sih sama kayak tadi. Buat
menghibur diri sama apa ya, biar berbagi rasa sama followers
aja… biar puas” (wawancara dengan Salsa, 9 Juli 2021).
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Gambar IV. 16 Instagram Story Salsa (20) berisi kata-kata sesuai isi hati

Pengalaman lain juga dituturkan oleh Aziz (19) terkait dengan
kebutuhan afektif dalam dirinya, namun dia mengaku jarang mengunggah
konten yang menggambarkan suasana emosionalnya:
“Jarang mbak… karna kalo gak penting ya gak us.. gak jarang
gitu loh… kalo gak penting yaudah gausah” (wawancara
dengan Aziz, 10 Juli 2021).

Gambar IV. 17 Instagram Story Aziz (19) berisi lagu sesuai isi hati
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Endah (19) mengatakan pengalamannya dalam hal memenuhi
kebutuhan afektifnya:
“Pernah, kadang malah explore ig itu biasanya langsung
bisa… nek lagi sedih mesti ki explore e langsung sedih..
galau… sok-sok malah bahagia, bahagia…”
“Pernah… sering… apalagi galau, padahal saya bahagia tapi
saya tetep berminat” (wawancara dengan Endah, 11 Juli
2021).

Gambar IV. 18 Instagram Story Endah (19) yang sesuai isi hati

Pengalaman lain dari Wening (19), dia juga menjelaskan mengenai
pengalamannya ketika menggunakan Instagram Story untuk memenuhi
kebutuhan afektif:
“Pernah… sering mbak”
“Tujuane ki… ya buat melepas stress ya mbak mungkin”
(wawancara dengan Wening, 16 Juli 2021).
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Gambar IV. 19 Instagram Story Wening (19) berisi kata-kata sesuai isi hati

Christin (20) ketika diwawancara membagikan pengalamannya terkait
bagaimana dirinya mengungkapkan isi hatinya melalui Instagram Story:
“Pernah…”
“E… untuk menghibur diri saja, mengisi waktu luang”
“Agar dikomen sama followers saya” (wawancara dengan
Christin, 19 Juli 2021).

Gambar IV. 20 Instagram Story Christin (20) berisi kata-kata sesuai isi hati
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Faiza (18) ketika diwawancara juga membagikan pengalamannya
terkait bagaimana dirinya mengungkapkan isi hatinya melalui Instagram
Story:
“Pernah mbak, waktu sedih”
“Meluapkan aja sih mbak” (wawancara dengan Faiza, 31
Agustus 2021).

Gambar IV. 21 Instagram Story Faiza (18) berisi kata-kata sesuai isi hati

Informan lain, Dandy (20) juga membagikan pengalamannya terkait hal
itu:
“Pernah juga mbak”
“Buat kepuasan sendiri sih mbak, sama ini pernah bikin
konten jalan-jalan terus di upload di story terus ngerasa
seneng ae mba bisa mengabadikan momen gitu” (wawancara
dengan Dandy, 31 Agustus 2021).
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Gambar IV. 22 Instagram Story Dandy (20) berisi kata-kata sesuai isi hati

Sebagian besar informan pernah menggunakan Instagram Story
sebagai salah satu media untuk membagikan kebutuhan afektif mereka,
meskipun terdapat satu orang informan mengaku bahwa jarang sekali
melakukan hal itu. Mereka dalam hal ini pernah mencari ataupun
mengunggah konten guna menyalurkan isi hati atau emosional yang
sedang mereka rasakan saat itu. Ada yang mengunggah konten berupa lagu
yang sesuai emosional mereka saat itu, menjadikan unggahan orang lain
yang berisi kata-kata untuk diunggah kembali melalui Instagram Story,
bahkan kata-kata yang mereka tulis sendiri berdasarkan emosional yang
mereka rasakan saat itu.
g. Pemanfaatan Instagram Story untuk Memenuhi Kebutuhan Integrasi
Individu (Kepercayaan Diri dan Kredibilitas)
Dalam hal pemenuh kebutuhan integrasi individu, peneliti mengajukan
pertanyaan-pertanyaan kepada informan seputar penggunaan Instagram
Story untuk mengunggah kepercayaan diri mereka. Kepercayaan diri disini
dapat berupa foto, video atupun tulisan yang mereka rasa adalah sebuah
ekspresi diri yang diunggah melalui Instagram Story.
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Salsa (20) dalam wawancara yang dilakukan langsung oleh peneliti, dia
mengatakan terkait pengalamannya dalam mengekspresikan diri:
“Pernah dong”
“setiap momen tuh kayaknya pernah deh” (wawancara dengan
Salsa, 9 Juli 2021).

Gambar IV. 23 Instagram Story dalam mengekspresikan diri yang diunggah
Salsa (20)

Informan lain, Aziz (19) juga membagikan pengalamannya ketika
mengunggah konten dengan tujuan mengekspresikan dirinya melalui
Instagram Story:
“Pernah”
“Lebih ke itu sih… self love. Kalo ngerasa dirinya lagi seneng,
lagi pengen nunjukin kalo cinta sama diri sendiri kita kadang
foto aja terus udah upload aja. Orang mau nge-judge gimana
bodoamat, yang penting kita ngekspresiin diri” (wawancara
dengan Aziz, 10 Juli 2021).

75

library.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

Gambar IV. 24 Instagram Story dalam mengekspresikan diri yang diunggah
Aziz (19)

Pengalaman lain mengenai unggahan Instagram Story yang berisikan
ekspresi diri diceritakan oleh Endah (19):
“Foto pernah, pernah selalu”
“e… sesuai mood itu mbak… foto kalo bagus di post gitu”
(wawancara dengan Endah, 11 Juli 2021).

Gambar IV. 25 Instagram Story dalam mengekspresikan diri yang diunggah
Endah (19)
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Wening (19) juga membagikan pengalamannya ketika mengunggah
Instagram Story dengan tujuan mengekspresikan dirinya, dia menuturkan:
“Iya pernah mbak… sering”
“Yaa kayak kan main tik tok ya mbak, terus main filter gitu ya
saya upload di insta story” (wawancara dengan Wening, 16
Juli 2021).

Gambar IV. 26 Instagram Story dalam mengekspresikan diri yang diunggah
Wening (19)

Christin (20), juga membagikan pengalamannya mengunggah foto
ekspresi diri melalui Instagram Story:
“Pernah”
“Foto, terus masakan gitu pernah” (wawancara dengan
Christin, 19 Juli 2021).
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Gambar IV. 27 Instagram Story dalam mengekspresikan diri yang diunggah
Christin (20)

Faiza (18) juga menuturkan pengalamannya ketika mengunggah konten
Instagram Story dengan tujuan mengekspresikan dirinya berupa unggahan
ketika berhasil memenangkan juara lomba yang diikuti agar orang lain
dapat melihat keberhasilannya :
“Pernah juga mbak”
“Waktu menang beberapa lomba, terus juga berhasil bikin kue
kaya gitu aku suka post sih mbak” (wawancara dengan Faiza,
31Agustus 2021).
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Gambar IV. 28 Instagram Story dalam mengekspresikan diri yang diunggah
Faiza (18)

Dandy (20) juga menjelaskan pengalamannya ketika mengunggah
Instagram Story dengan tujuan mengekspresikan dirinya ketika sedang
melakukan hobinya:
“Pernah mbak”
“Waktu itu aku upload video highlight basket sama
badminton” (wawancara dengan Dandy, 31 Agustus 2021).
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Gambar IV. 29 Instagram Story dalam mengekspresikan diri yang diunggah
Dandy (18)

Berdasarkan pengalaman yang dibagikan oleh para informan, dapat
disimpulkan bahwa semua informan pernah memanfaatkan Instagram
Story sebagai salah satu media untuk mengunggah konten dengan tujuan
memenuhi kebutuhan integrasi individu atau dapat dikatakan juga
kebutuhan untuk mengekspresikan diri mereka. Mulai dari ekspresi diri
sebagai bentuk self love, mengekspresikan kemenangan, kegemaran,
hingga ketika foto dan merasa bagus, mereka akan mengunggahnya
melalui Instagram Story.
h. Pemanfaatan Instagram Story untuk Memenuhi Kebutuhan Integrasi
Sosial (Meningkatkan Hubungan Keluarga, Teman dan Sekitarnya)
Peneliti mencari informasi tentang bagaimana informan memenuhi
kebutuhan integrasi sosial mereka ketika menggunakan Instagram Story.
Kebutuhan integrasi sosial disini yaitu kebutuhan dalam meningkatkan
hubungan para informan dengan keluarga, teman dan orang-orang
disekitarnya. Berdasarkan pengalaman mereka dalam menggunakan
Instagram Story, sebagian besar dari informan mengatakan pernah
melakukannya dengan memanfaatkan beberapa fitur interaksi yang ada.
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Dalam wawancara dengan Salsa (20), dia mengatakan pernah
menggunakan salah satu fitur dalam Instagram Story untuk melakukan
interaksi dengan para pengikutnya:
“Kayak poling atau rate gitu pernah”
“followers saya lumayan banyak yang merespon, kebanyakan
teman-teman sih, sebagiannya mungkin cuma orang yang
iseng-iseng juga” (wawancara dengan Salsa, 9 Juli 2021).

Gambar IV. 30 Fitur Instagram Story yang pernah dibuat dan respon pengikut
Salsa (20)

Pengalaman lain terkait penggunaan fitur interaksi dalam Instagram
Story dituturkan oleh Aziz (19) dimana dirinya pernah menggunakan salah
satu fitur QnA untuk berinteraksi dengan pengikutnya:
“Pernah… awal-awal waktu itu fitur itu baru keluar itu sering
sih ya pengen nyoba aja kek gimana sih cara kerjanya gitu”
“QnA, yang rate yang di geser itu sama apa sih… satunya itu
yang e… pilihan itu loh”
“Banyak mbak. Terutama kalo lagi awal-awal gitu loh, lagi
booming-boomingnya gitu biasanya sering ngerespon… tapi
semakin kesini kan juga jarang pake. Jadi kurang tau juga sih
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sekarang kek gimana” (wawancara dengan Aziz, 10 Juli
2021).

Gambar IV. 31 Fitur Instagram Story yang pernah dibuat dan respon pengikut
Aziz (19)

Endah (19) juga membagikan pengalamannya menggunakan fitur-fitur
interaksi di Instagram Story serta respon dari para pengikutnya:
“Pernah…”
“yang pertanyaan mbak”
“Terkadang banyak, terkadang sedikit, terkadang sama
sekali… jahat sekali” (wawancara dengan Endah, 11 Juli
2021).
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Gambar IV. 32 Fitur Instagram Story yang pernah dibuat dan respon pengikut
Endah (19)

Wening (19) juga menuturkan pengalamannya dalam menggunakan
fitur Instagram Story untuk berinteraksi dengan pengikutnya dan juga
respon-respon dari para pengikut akunnya:
“Iya sering mbak”
“E… biasanya itu live Instagram ya mbak… live ig… terus itu,
kayak poling gitu”
“Ya mayoritas itu banyak yang merespon ya mbak, tapi ada
juga yang cuman ngeliat gitu” (wawancara dengan Wening,
16 Juli 2021).
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Gambar IV. 33 Fitur Instagram Story yang pernah dibuat dan respon pengikut
Wening (19)

Christin (20), mengatakan beberapa pengalamannya menggunakan
fitur interaksi dalam Instagram Story serta respon yang diberikan oleh
pengikutnya:
“Pernah”
“Fitur tanya jawab atau pertanyaan dan kuis”
“Iya… pada saat membuat konten menggunakan fitur kuis,
banyak followers saya yang merespon dan saat membuat
konten menggunakan fitur pertanyaan, followers saya pun
juga banyak yang merespon mengajukan pertanyaan”
(wawancara dengan Christin, 19 Juli 2021).
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Gambar IV. 34 Fitur Instagram Story yang pernah dibuat dan respon pengikut
Christin (20)

Faiza (18) juga menuturkan pengalamannya menggunakan fitur
interaksi dalam Instagram Story serta respon yang diberikan oleh
pengikutnya:
“Pernah mbak, tapi iseng aja sihh”
“Fitur QnA mbak”
“Lumayan mbak, tapi yang tak post cuma yang temen deketdeket aja” (wawancara dengan Faiza, 31 Agustus 2021).
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Gambar IV. 35 Fitur Instagram Story yang pernah dibuat dan respon pengikut
Faiza (18)

Informan terakhir, Dandy (20), juga mengungkapkan pengalamannya
menggunakan fitur interaksi dalam Instagram Story serta respon yang
diberikan oleh pengikutnya:
“Pernah tapi jarang bangett”
“Fitur yang question”
“Lumayan sih mba kebanyakan yang respon temen-temen
deket” (wawancara dengan Dandy, 31 Agustus 2021).
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Gambar IV. 36 Fitur Instagram Story yang pernah dibuat dan respon pengikut
Dandy (20)

Hampir seluruh informan pernah menggunakan fitur-fitur interaksi
yang terdapat di Instagram Story. Mulai dari fitur pertanyaan atau QnA,
poling, rate, higga Instagram live. Para informan juga menunjukkan
beberapa respon dari pengikut mereka ketika membuat sebuah unggahan
dengan fitur interaksi. Selain itu, peneliti juga mengajukan pertanyaan
terkait alasan mereka menggunakan fitur interaksi tersebut dan para
informan pun memberikan alasan yang sangat bervariatif.
Seperti alasan yang diberikan oleh Salsa (20) dalam wawancara
langsung dengan peneliti:
“Cuman iseng aja sih, ngecek temen-temen yang masih aktif…
gitu aja” (wawancara dengan Salsa, 9 Juli 2021).
Berbeda dengan alasan yang diberikan oleh Salsa (20), Aziz (19)
mengatakan alasannya menggunakan fitur interaksi:
“Pengen nyoba, pertama pengen nyoba. Kedua ya kadang
juga pengen nanya gitu loh kan. Misalnya aku lagi di Jogja
nih misal lagi di Jogja, saran tempat dong saran tempat makan
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yang enak dong gitu… kadang ada gunanya juga disitu”
(wawancara dengan Aziz, 10 Juli 2021)
Endah (19) juga menuturkan alasannya menggunakan fitur interaksi
dalam Instagram Story:
“Karena saya biar ramai… karena saya bosan” (wawancara
dengan Endah, 11 Juli 2021)
Alasan lain terkait penggunaan fitur interaksi dalam Instagram Story
juga dijelaskan oleh Wening (19):
“Ya pastinya buat menarik perhatian followers ya mbak…
heeh terus… buat mendapat saran gitu” (wawancara dengan
Wening, 16 Juli 2021).
Christin (20) juga memberikan jawaban yang berbeda terkait alasannya
menggunakan fitur interaksi di Instagram Story:
“Hanya untuk iseng-iseng aja” (wawancara dengan Christin,
19 Juli 2021).
Faiza

(18)

juga

mengungkapkan

jawaban

terkait

alasannya

menggunakan fitur interaksi di Instagram Story:
“Iseng aja sih mbak waktu itu, gabut” (wawancara dengan
Faiza, 31 Agustus 2021).
Informan lain, Dandy (20), memberikan jawaban yang berbeda:
“Kalo yang itu gak ada tujuan tertentu sih cuman pas itu baru
di Solo trus bingung mau makan siang apa terus sok ngide
bikin konten itu, aku tanya lewat fitur question info makan
siang di Solo gitu” (wawancara dengan Dandy, 31 Agustus
2021).
Pernyataan alasan-alasan yang diberikan oleh informan terkait
penggunaan fitur interaksi dalam Instagram Story cukup beragam. Mulai
dari iseng hingga mencari sebuah saran dan masukan dari para pengikut
mereka.
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i. Pemanfaatan Instagram Story untuk Memenuhi Kebutuhan Pelepasan
Ketegangan (Hiburan)
Dalam hal ini, peneliti mencari informasi mengenai pemanfaatan
Instagram Story oleh para remaja untuk memenuhi kebutuhan pelepasan
ketegangan atau dapat dikatakan untuk mencari sebuah hiburan. Peneliti
mengajukan beberapa pertanyaan kepada para informan terkait
pengalaman mereka menggunakan Instagram Story untuk membagikan
momen mereka ketika merasakan sebuah tekanan. Berbagai jawaban
diberikan oleh informan dengan cukup bervariasi.
Seperti yang dijelaskan oleh Salsa (20) mengenai pengalamannya
dalam mengunggah sebuah aktivitas yang membuat dirinya merasa bosan
atau mengalami sebuah tekanan:
“Pernah dong itu pasti, sering…” (wawancara dengan Salsa, 9
Juli 2021)

Gambar IV. 37 Instagram Story pelepasan ketegangan yang pernah diunggah
oleh Salsa (20)

Aziz (19) juga membagikan pengalamannya menggunakan Instagram
Story untuk mengunggah konten pelepasan ketegangan atau kebosanan
dari aktivitas yang sedang dia lakukan:
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“Sering sering mbak… apalagi waktu awal-awal jadi maba itu
kan kayak transisi dari SMA ke kuldiah kan aku sendiri jujur
agak kaget jadi sering aja sambat gitu di ig. Kalo wah
tugasnya banyak ya waktu kuliah gitu” (wawancara dengan
Aziz, 10 Juli 2021).

Gambar IV. 38 Instagram Story pelepasan ketegangan yang pernah diunggah
oleh Aziz (19)

Endah

(19)

juga

membagikan

pengalamannya

yang

pernah

mengunggah Instagram Story dengan konten melepas kebosanan :
“E… pernah. Tapi… e… ya malah sering aku” (wawancara
dengan Endah, 11 Juli 2021).
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Gambar IV. 39 Instagram Story melepas kebosanan yang pernah diunggah oleh
Endah (19)

Jawaban

lain

mengenai

pengalamannya

dalam

menggunakan

Instagram Story untuk melepas ketegangan ataupun kebosanan juga
diuraikan oleh Wening (19):
“Iya mbak tentu saja pernah ya mbak… kayak mungkin dengan
mengunggah quotes atau gambar-gambar yang menunjukkan
lagi sedang sress gitu” (wawancara dengan Wening, 16 Juli
2021).
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Gambar IV. 40 Instagram Story pelepas ketegangan yang pernah diunggah oleh
Wening (19)

Christin (20), juga membagikan pengalamannya yang pernah
mengunggah Instagram Story dengan tujuan melepas ketegangan atu
kebosanan:
“Pernah. Saya pernah mengunggah aktivitas yang sedang
saya lakukan dengan tujuan agar orang lain tau kalo saya
sedang melakukan aktivitas itu” (wawancara dengan Christin,
19 Juli 2021).
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Gambar IV. 41 Instagram Story pelepas kebosanan yang pernah diunggah oleh
Christin (20)

Faiza (18) juga mengungkapkan pengalamannya yang pernah
mengunggah Instagram Story dengan tujuan melepas ketegangan atu
kebosanan:
“Iyaa mbak pernah pas bosen bikin story, tapi sebenernya
gaada tujuan apa-apa sih cuma pengen update aja”
(wawancara dengan Faiza, 31 Agustus 2021).
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Gambar IV. 42 Instagram Story pelepas kebosanan yang pernah diunggah oleh
Faiza (18)

Informan terkahir, Dandy (20), juga mengungkapkan pengalamannya
yang berbeda:
“Jarang sih mbak kalo aku yang kutunjukin di ig story aku ya
cuma bagian seneng doang tapi kalo yang sedih cuma bagian
galau tentang cinta doang kalo masalah yang lain gak pernah
aku up di story” (wawancara dengan Dandy, 31 Agustus
2021).
Sebagian besar informan dalam penelitian ini, mereka pernah membuat
sebuah konten Instagram Story sebagai salah satu sarana memenuhi
kebutuhan mereka dalam hal pelepasan ketegangan, tekanan, ataupun
kebosanan. Mulai dari konten berupa aktivitas yang sedang mereka
lakukan, hingga kata-kata yang meluapkan ketegangan dan tekanan yang
sedang mereka alami. Namun, terdapat satu informan yang jarang
melakukan hal tersebut. Menurut penjelasannya, dia hanya mengunggah
konten yang berhubungan dengan hal menyenangkan.
Selain para informan membuat konten untuk menghilangkan sebuah
tekanan, mereka juga pernah mencari konten dengan tujuan untuk
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melepaskan rasa tegang dan tekanan yang sedang mereka hadapi. Oleh
karena itu, peneliti juga mencoba untuk mencari informasi terkait hal itu
kepada para informan ienelitian.
Salsa (20) ketika diwawancara mengenai sebuah konten yang dicari
untuk melepaskan rasa tegang dan tekanan mengatakan:
“Biasanya kalo gak tentang gambar, video atau musik gitu”
(wawancara dengan Salsa, 9 Juli 2021).
Aziz (19) juga mengutarakan pengalamannya dalam mencari konten
melalui Instagram Story untuk melepaskan tekanan yang sedang dialami:
“Itu nyari konten dari idol Kpop… kalo gak ya ke selebgram
yang e… merangkap jadi komedian gitu kan konten
instastorynya juga bagus-bagus, lucu-lucu kan. Kalo mau cari
hiburan kesono…” (wawancara dengan Aziz, 10 Juli 2021).
Informan lain, Endah (19), juga menyebutkan pengalamannya terkait
hal itu:
“E… skin care hehehehe… sama tempat e… tempat apa itu…
spot foto… iya wisata” (wawancara dengan Endah, 11 Juli
2021).
Wening (19) ketika diwawancara mengenai pengalamannya dalam
mencari konten melalui Instagram Story untuk melepaskan tekanan
mengatakan:
“Ya mungkin isi kontennya lucu gitu ya mbak. Terus kan bisa
menaikkan mood kita juga gitu” (wawancara dengan Wening,
16 Juli 2021).
Christin (20) juga membagikan pengalamannya ketika diwawancara
secara langsung:
“Konten yang lucu-lucu atau komedi, review film, terus outfitoutfit wanita gitu” (wawancara dengan Christin, 19 Juli 2021).
Informan lain, Faiza (18), juga menuturkan pengalamannya:
“Konten dari influencer yang lucu gitu” (wawancara dengan
Faiza, 31 Agustus 2021).
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Dandy (20), dalam hal ini juga mengungkapkan pengalamannya dalam
mencari konten melalui Instagram Story sebagai penghilang rasa bosan:
“Ini biasanya story-storynya fadiljaidi sama keanu lucu-lucu
soalnya” (wawancara dengan Dandy, 31 Agustsus 2021).
Selain pertanyaan mengenai pengalaman informan dalam memenuhi
kebutuhan hiburan untuk melepaskan kebosanan, ketegangan ataupun
tekanan peneliti juga mencari informasi apakah yang mereka rasakan
setelah mencari konten tersebut.
Salsa (20) ketika diwawancara terkait apakah dirinya merasa lebih baik
setelah mencari konten hiburan menjawab:
“Iyaa…” (wawancara dengan Salsa, 9 Juli 2021).
Aziz (19) juga mengutarakan jawabannya terkait perasaannya setelah
mencari konten hiburan melalui Instagram Story:
“Iyaa. Karna kan itu medsos yaa, ya kita cari seneng disitu
gitu mbak” (wawancara dengan Aziz, 10 Juli 2021).
Endah (19) juga menjawab bahwa setelah mencari konten hiburan dia
merasa lumayan lebih baik dari sebelumnya:
“Lumayan hehe” (wawancara dengan Endah, 11 Juli 2021).
Pendapat lain juga diutarakan Wening (19), dia mengatakan:
“Iya sih mbak, heeh” (wawancara dengan Wening, 16 Juli
2021).
Christin (20), juga mengatakan hal yang sama:
“Iyaaa, setelah melihat konten seperti itu rasa bosan sedikit
berkurang” (wawancara dengan Christin, 19 Juli 2021).
Faiza (18), menuturkan hal yang sama :
“Iyaa mbak” (wawancara dengan Faiza, 31 Agustus 2021).
Informan terakhir, Dandy (20), juga menuturkan hal yang sama:
“Kalo aku sih iya mbak, ngerubah mood banget soalnya konten
mereka” (wawancara dengan Dandy, 31 Agustus 2021).
Berdasarkan jawaban dari para informan diatas, dapat disimpulkan
bahwa selain mengunggah konten untuk memenuhi kebutuhan dalam hal
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pelepasan ketegangan, mereka juga mencari konten untuk dijadikan
hiburan ketika merasa tertekan ataupun bosan. Konten yang mereka cari
diantaranya yaitu video, musik, idol kesukaan, konten lucu, skin care,
wisata, review film dan juga tentang outfit. Menurut pengakuan dari para
informan, setelah mencari konten-konten hiburan tersebut, mereka merasa
lebih baik dari sebelumnya.
j. Pengaruh dalam Hal Kognitif yang Timbul pada Diri Remaja
Kecamatan Wonogiri Setelah Menggunakan Instagram Story
Dalam pengalamannya menggunakan Instagram Story, tentunya para
informan mendapatkan berbagai pengaruh yang muncul dalam dirinya.
Oleh karena itu peneliti mengajukan beberapa pertanyaan kepada para
informan terkait pengaruh yang muncul pada diri mereka, salah satunya
yaitu pengaruh kognitif atau yang berkaitan dengan hal informasi
pengetahuan mereka. Peneliti ingin mengetahui pengaruh kognitif apa
yang timbul selama mereka menggunakan Instagram Story.
Dalam wawancara melalui aplikasi chat WhatsApp, Salsa (20)
mengatakan:
“Ada sih. Seringnya dari seleb mungkin tentang barang yang
lagi trend atau juga info kejadian, kesehatan gitu gitu. Iyaa,
contohnya kalau soal kesehatan sendiri jadi lebih bisa
antisipasi” (wawancara dengan Salsa, 30 Juli 2021).
Pengalaman lain juga dijelaskan oleh Aziz (19) terkait pengaruh
kognitif yang dia dapatkan selama menggunakan Instagram Story:
“Pernah! Informasi semacam berita teraktual baik itu politik,
dunia hiburan terkhususnya Kpop – hal yang saya suka,
tempat-tempat baru semacam restoran/tempat wisata yang
baru saja dibuka. Hal-hal baru semacam itu yang terkadang
mampu mempengaruhi saya untuk membaca lebih lanjut
mengenai informasi yang ada atau keinginan mendatangi
restoran/tempat wisata baru yang baru saya lihat dan ketahui
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dari Instagram Story ” (wawancara dengan Aziz, 30 Juli
2021).
Endah (19) juga menuturkan pengalamannya terkait pengaruh kognitif
yang timbul setelah dirinya menggunakan Instagram Story:
“Ada banyak sekali mba tapi yang namanya digital ada baik
buruknya juga mba harus pintar-pintar menyaring informasi,
banyak pengetahuan yang belum diketahui banyak aspek
semisal yang ingin nyari informasi kampus untuk sekolah,
informasi lowongan pekerjaan, ada juga gaya bahasa misal
bahasa gaul wkwk selain itu juga banyak kenalan baru bahkan
bukan dari kota sendiri, juga bisa liat aktivitas artis seharihari yang kita sukai. Pengetahuan untuk eksplor baru tempat
wisata baru, juga ada surga dunia tersembunyiii dan masih
banyak lagi begitulah mb” (wawancara dengan Endah, 30 Juli
2021).
Berbeda dengan Endah (19), Wening (19) menuturkan pengalamannya:
“Iya tentunya sangat ngaruh banget ya mbak. Secara tidak
langsung saya dapat informasi baru pastinya. Salah satunya
tempat yang Instagramable. Dapet info ada tempat baru itu
terus langsung kesana buat survey tempat itu tentunya ya
mbak biar tambah-tambah koleksi feeds Instagram dan bisa
ngasih tau followers Instagram aku ada tempat yang bagus
dan keren. So far, sangat pengaruh banget mbak menurut
saya” (wawancara dengan Wening, 30 Juli 2021).
Christin (20) juga menjelaskan pengalamannya dalam mendapatkan
pengaruh kognitif setelah menggunakan Instagram Story:
“Ada mbak. Misal ada tempat wisata baru yang belum banyak
diketahui publik. Dan salah satu follower saya berada di
tempat itu. Dan meng-up story tempat wisata tersebut. Ketika
saya melihat instastory follower saya, saya jadi mengetahui
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bahwa ada tempat wisata baru disitu” (wawancara dengan
Christin, 30 Juli 2021).
Informan lain, Faiza (18), menuturkan pengalamannya dalam
mendapatkan pengaruh kognitif setelah menggunakan Instagram Story:
“Banyak banget sih mbak informasi dari ig story, apalagi
kalau ngefollow orang-orang yg memang edukatif dan suka
membagi hal-hal baru gitu. Kaya misal waktu selebgram pada
jalan-jalan gitu terus bikin ig story, aku jadi tau tempat yg
dikunjungin terus juga berasa ikut jalan-jalan. Kebetulan aku
juga ngefollow akun tentang astronomi gitu, nah akun itu juga
sering bikin ig story tentang astronomi, aku jadi dapet
pengetahuan dari situ” (wawancara dengan Faiza, 31 Agustus
2021).
Pendapat lain juga dituturkan Dandy (20) mengenai pendapatnya dalam
mendapatkan pengaruh kognitif setelah menggunakan Instagram Story:
“Positifnya sih aku bisa dapet informasi banyak banget dari
tempat nongkrong baru, update berita yang lagi viral, sama
jadi lebih tau seseorang lewat ig storynya dia. Tapi kalo
negatifnya kadang kalo cowo biasanya ngerasa insecure dari
sisi perekonomiannya, secara gak langsung aku liat cowo A
sering buat ig story maennya ke tempat mahal-mahal gitu
otomatis ada rasa pengen juga sukses muda gitu. Kalau
mengenai informasi atau pengetahuan ya kembali lagi ke
orang yang membuat story ya, karena pengguna Instagram
kan tujuannya bermacam-macam. Ada yang tujuannya hanya
untuk mengabadikan momen, ada yang untuk flexing
kehidupannya, ada juga pengguna yang informatif bagi
pengikutnya. Jadi menurut saya tergantung orang yang kita
ikuti aja sih gitu” (wawancara dengan Dandy, 31 Agustus
2021).
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Sebagian besar informan dalam penelitian ini mendapatkan pengaruh
kognitif pada diri mereka selama menggunakan Instagram Story. Pengaruh
yang muncul antara satu informan dengan informan lain sangat bervariatif,
mulai dari munculnya pengetahuan tentang tempat-tempat yang
sebelumnya tidak diketahui, informasi seputar berita yang sedang viral,
informasi mengenai seseorang, informasi seputar kesehatan hingga
informasi mengenai hal-hal yang mereka suka.
k. Pengaruh dalam Hal Afektif yang Timbul pada Diri Remaja
Kecamatan Wonogiri Setelah Menggunakan Instagram Story
Selain pengaruh dalam hal kognitif, terdapat pula pengaruh yang timbul
dalam hal afektif.

Pengaruh dalam hal afektif disini adalah pengaruh

yang timbul apabila ada perubahan pada apa yang dirasakan, disenangi
atau di benci khalayak. Dengan hal ini, peneliti ingin mengetahui pengaruh
dalam hal afektif apa yang muncul dalam diri para informan penelitian ini
setelah menggunakan Instagram Story.
Salsa (20) dalam wawancara mengatakan mengenai pengaruh afektif
yang timbul setelah menggunakan Instagram Story:
“Pernah. Contohnya aja kayak igs vidio pendapat orang tapi
isinya kayak merendahkan suatu kaum gitu, itu bikin sebel sih”
(wawancara dengan Salsa, 30 Juli 2021).
Pendapat lain juga dituturkan oleh Aziz (19) terkait pengalamannya
dalam mendapatkan pengaruh afektif setelah menggunakan Instagram
Story:
“Pernah. Kadang merasa benci kalau ada story yang
mengandung argumen atau opini yang “tidak masuk akal”.
Seperti menyebarkan hoax, konspirasi covid

they’re just

so dumb” (wawancara dengan Aziz, 30 Juli 2021).
Endah (19) juga memiliki pengalaman lain terkait pengaruh afektif
yang timbul setelah menggunakan Instagram Story:
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“Ada mb liat senang dan benci, kalo senang misal teman lagi
sama pasangan apa lagi bahagia. Sini juga ikut bahagia. Kalo
benci misal kayak snap nya mantan pacar ya gitu mb”
Berbeda dengan Endah (19), Wening (19) menuturkan pengalamannya:
“Iyaa pernah banget si mbak, kadang kalau saya lagi
badmood gitu terus liat instastory yang lelucon-lelucon gitu
kadang itu terus bisa sampai senyum-senyum sendiri, terus
kadang juga baper gitu mbak wkwkw

tapi kalau liat

instastory yang sedih-sedih gitu bawaannya itu juga ikut sedih
juga kadang bisa sampai ikutan nangis, terus kadang itu
stalking Ig nya seseorang gitu ya mbak terus ternyata orang
nya itu udah punya pacar gitu wah sakitnya minta ampun
wkwk, jadi ngrasa greget aja gitu, menurut aku si seperti itu
mbak” (wawancara dengan Wening, 30 Juli 2021).
Sementara Christin (20) juga menuturkan pengalamannya mengenai
pengaruh afektif yang muncul pada dirinya selama menggunakan
Instagram Story:
“Pernah mb. Lebih ke perasaan senang mb seringnya. Pas liat
postingan yang lucu” (wawancara dengan Christin, 31 Juli
2021).
Informan lain, Faiza (18) juga menuturkan pengalamannya dalam
mendapatkan pengaruh afektif:
“Seringnya sih sedih ya mbak, kadang sampe nangis kalo liat
postingan temen yg lagi sedih” (wawancara dengan Faiza, 31
Agustus 2021).
Informan terakhir, Dandy (20), juga mengutarakan pengalamannya
dalam mendapatkan pengaruh afektif:
“Pernah sih mbak jadi aku tipe orang yang menilai seseorang
dari yang kita liat dulu abis itu baru masuk ke personalitynya
gitu jadi kadang agak ilfeel kalo liat igstory orang lain yang
annoying kan di ig cakupannya luas banget ya jadi si pembuat
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story bermaksud bercandaan tapi kadang jadi salah nangkep
ke yang lihat story bisa jadi benci, marah, jijik dll tapi kalo
aku lebih ke "ih ngapain sih annoying banget-banget gitu”
(wawancara dengan Dandy, 31 Agustus 2021).
Dari semua informan dari Penelitian ini, mereka pernah merasakan
pengaruh pada suasana hati mereka ketika melihat unggahan konten di
Instagram Story. Konten-konten yang dapat berpengaruh pada suasana
hati mereka seperti konten yang berisi menjatuhkan suatu kaum, konten
berisi hoax, konten lelucon, konten sedih, hingga konten yang
menimbulkan rasa tidak suka pada seseorang.
l. Pengaruh dalam Hal Behavioral yang Timbul pada Diri Remaja
Kecamatan Wonogiri Setelah Menggunakan Instagram Story
Selain pengaruh dalam hal kognitif dan afektif, terdapat pula pengaruh
dalam hal behavioral yang dapat muncul setelah para informan
menggunakan Instagram Story. Pengaruh dalam hal behavioral disini yaitu
sebuah pengaruh yang merujuk pada suatu perilaku yang nyata dan dapat
diamati. Dalam hal ini, peneliti ingin mengetahui apakah para informan
dalam pengalamannya menggunakan Instagram Story mendapatkan
pengaruh behavioral ini.
Seperti saat diwawancara, Salsa (20) mengutarakan pengalamannya
terkait pengaruh behavioral yang timbul dalam dirinya setelah
menggunakan Instagram Story:
“Kalau sesuatu yang berubah jadi lebih positif itu paling
pemikiran ya, itu pun saya sendiri yangg ngerasain kayaknya.
Kalau ke perilaku buat menilai sendiri agak susah juga ya”
(wawancara dengan Salsa, 30 Juli 2021).
Berbeda hal dengan Aziz (19), dia menuturkan pengaruh behavioral
yang muncul dalam dirinya setelah menggunakan Instagram Story:
“Ohhh itu kalo ada postingan dari @badanbahasaindonesia
cmiiw username nya. Terkadang ada padanan kata dalam
bahasa inggris yang udah ada di bahasa indonesia, jadi bisa
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digunain gitu di berbagai tulisan tanpa harus mengetiknya
dengan abjad yg miring” (wawancara dengan Aziz, 30 Juli
2021).
Endah (19) saat diwawancara, juga menuturkan pengalamannya:
“Ada mb misal skincare artis yg aku suka mb, aku menirukan
itu hehe sama model baju ootd” (wawancara dengan Endah,
30 Juli 2021).
Pengalaman lain mengenai pengaruh behavioral yang muncul pada
dirinya setelah menggunakan Instagram Story juga dibagikan oleh Wening
(19):
“Kalau saat ini itu konten tentang hidup sehat kali ya mbak
contohnya. Ya, itu dia. Sampai saat ini yang membuatku ingin
menerapkan kegiatan sehari-hari adalah hidup sehat. Apalagi
dimasa pandemi seperti ini kan adanya rasa takut dan takut ya
mbak, contohnya itu ketika sedang melihat influencer yang
isinya olahragawan sedang tanding badminton terus
membuatku ingin ikut berolahraga juga. Tentunya sangat
berdampak pada tubuhku ini. Dan tidak lupa bermanfaat
sekali. Joging ya mbak wkwk, terus kadang juga cuma kaya
push up sit up gitu biar berkeringat aja si mbak sebenarnya
wkwk” (wawancara dengan Wening, 30 Juli 2021).
Informan lain, Christin (20), juga mengatakan mengenai pengaruh
behavioral yang muncul dalam dirinya:
“Ada mba contohnya postingan tentang body care routine gitu
mb” (wawancara dengan Christin, 1 Agustus 2021).
Faiza (18) juga menjelaskan pengalamannya terkait mendapatkan
pengaruh behavioral:
“Pernahhh, waktu itu ada yang posting tentang kebiasaan dia
minum air putih gituu, terus karena aku emang dari dulu
kurang air putih jadi tergerak buat mulai minum air putih
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yang cukup jugaa” (wawancara dengan Faiza, 31 Agustus
2021).
Informan terakhir, Dandy (20), juga membagikan pengalamannya:
“Ini sih gara-gara liat igstory siapa ya mbak lupa aku
pokoknya dia produktif banget buat nurunin berat badan terus
aku jadi kepengen, sama berpikiran dia aja bisa masa aku gak
bisa terus pada akhirnya yaudah aku jadi termotivasi banget
buat ngecilin berat badan gitu” (wawancara dengan Dandy, 31
Agustus 2021).
Berdasarkan

hasil

wawancara

diatas,

tidak

semua

informan

mendapatkan pengaruh dalam perilaku nyata mereka. Ada beberapa
informan yang mengatakan bahwa setelah menggunakan Instagram Story
dan melihat konten di dalamnya, mereka tertarik mengikuti konten
tersebut salah satu contohnya yaitu konten berolahraga. Selain itu juga
terdapat konten mengenai body care, kebiasaan pola hidup sehat dan juga
ootd yang menjadikan informan tertarik mengikutinya.
B. Pembahasan Hasil Penelitian
Setelah peneliti melakukan penyajian data yang telah didapatkan
sebelumnya, dan juga telah ditambah dengan data-data pendukung lainnya
seperti dokumentasi dan sebagainya, peneliti menemukan beberapa hal terkait
pemanfaatan Instagram Story sebagai sarana pemenuh kebutuhan oleh remaja
di Wilayah Kecamatan Wonogiri dilihat dari teori Uses and Gratification. Para
informan yang merupakan remaja di Wilayah Kecamatan Wonogiri
memberikan penjelasan mengenai pengalaman mereka dalam menggunakan
Instagram, terutama pada Instagram Story. Instagram merupakan salah satu
bagian dari media baru (new media) berdasarkan salah satu sifatnya yaitu
interaktif. Dalam penggunaannya, komunikasi yang dilakukan menggunakan
Instagram dapat dikatakan bersifat dua arah karena para penggunanya dapat
berinteraksi secara langsung. Dalam aplikasi Instagram ini sendiri, banyak
sekali fitur-fitur yang dapat digunakan oleh penggunanya untuk mengirimkan
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ataupun mencari sebuah foto atau video, salah satunya yaitu fitur Instagram
Story.
Dari hasil penelitian ini, selama para informan menggunakan Instagram
Story banyak sekali kebutuhan-kebutuhan yang harus mereka penuhi.
Kebutuhan-kebutuhan ketujuh informan dalam menggunakan media Instagram
Story ini dapat dilihat dengan teori Uses and Gratification. Teori ini
menekankan pada pendekatan manusiawi dalam melihat media massa. Dalam
hal ini, dapat diartikan bahwa manusia mempunyai sebuah wewenang untuk
memperlakukan media. Di dalam teori ini pula, yang menjadi permasalahan
utama adalah bagaimana media memenuhi kebutuhan pribadi dan sosial
khalayak. Dari ketujuh informan penelitian ini, mereka juga memberikan
penjelasan pengalaman mereka mengenai pengaruh yang timbul selama
menggunakan Instagram Story. Pengaruh ini dapat dilihat dari efek komunikasi
massa, dimana terdapat efek kognitif, afektif dan behavioral. Berikut adalah
pembahasannya:
1. Pemanfaatan Fitur Instagram Story untuk Memenuhi Kebutuhan
Remaja Kecamatan Wonogiri Dilihat dari Teori Uses and Gratification
Instagram merupakan salah satu media sosial yang saat ini digemari
oleh sebagian besar masyarakat terutama remaja. Berdasarkan data yang
diperoleh dari NapoleonCat.com, 2021, pengguna Instagram terbanyak pada
bulan Juli berusia 18 – 24 tahun. Berdasarkan pada data tersebut, peneliti
menentukan informan dalam Penelitian ini yaitu remaja yang berusia 17 –
21 tahun di Wilayah Kecamatan Wonogiri untuk mengetahui keaktifan
mereka dalam menggunakan Instagram. Ketujuh informan dalam penelitian
ini, rata-rata telah meggunakan aplikasi Instagram sejak 5-7 tahun yang lalu.
Oleh karena itu, pengikut akun Instagram dari para informan ini dapat
dikatakan cukup banyak. Hasil dari wawancara ketujuh informan penelitian
ini, mereka aktif dalam menggunakan media sosial Instagram. Menurut
pengakuan para informan, mereka menggunakan Instagram hampir setiap
hari dengan durasi rata-rata sekitar 30 menit hingga 3 jam.
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Dalam penggunaannya, para informan mempunyai kepentingan yang
berbeda-beda. Sebagian besar informan Penelitian ini mengatakan bahwa
kepentingan mereka dalam menggunakan Instagram yaitu untuk mengisi
waktu luang. Namun hal tersebut bukan satu-satunya kepentingan mereka
dalam menggunakan Instagram. Terdapat kepentingan lainnya yaitu untuk
mendapatkan sebuah informasi, menambah teman, sebagai sarana kegiatan
belajar mengajar, menambah kreativitas, untuk menyimpan foto, untuk
stalking sebuah akun serta membagikan sebuah momen yang sedang mereka
lakukan.
Dalam Penelitian ini, peneliti lebih menekankan fokus pada
penggunaan Instagram Story oleh para informan. Dari hasil wawancara
dengan para informan didapatkan hasil bahwa ketika menggunakan
Instagram, mereka lebih memilih menggunakan Instagram Story
dibandingkan jenis unggahan feeds. Sebagian besar dari mereka
mengatakan bahwa Instagram Story lebih menarik, lebih personal dan lebih
update. Dalam hal ini dibuktikan juga ketika mereka mengungkapkan
bahwa selalu melihat unggahan Instagram Story dari pengguna yang mereka
ikuti. Mereka mengaku ketika isi dari unggahan tersebut menarik, mereka
akan melihatnya secara seksama. Namun, jika unggahan Instagram Story
pengguna yang mereka ikuti tersebut berisi konten yang kurang menarik
atau bahkan tidak menarik, mereka hanya akan skip unggahan tersebut.
Selain untuk melihat unggahan dari pengguna yang mereka ikuti,
pemanfaatan Instagram Story ini digunakan oleh para informan untuk
memenuhi kebutuhan mereka. Seperti yang disebutkan dalam salah satu
teori komunikasi, yaitu teori Uses and Gratification, bahwa khalayak
memiliki wewenang untuk menentukan media mana yang dapat mereka
gunakan. Dalam teori ini juga disebutkan bahwa yang menjadi
permasalahan utama bukanlah bagaimana media mengubah sikap dan
perilaku khalayak, namun bagaimana media tersebut memenuhi kebutuhankebutuhan pribadi dan sosial khalayak (Naldo; Satria, 2018). Berdasarkan
hal itu, terdapat adanya hubungan antara media dan khalayak dalam hal
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pemenuh kebutuhan. Kebutuhan-kebutuhan yang dipenuhi oleh media
berdasarkan teori Uses and Gratification ini peneliti perdalam pada para
informan yaitu remaja Wilayah Kecamatan Wonogiri. Berikut hasil
penelitian terkait kebutuhan-kebutuhan para informan berdasarkan teori
Uses and Gratification:
a. Kebutuhan Kognitif
Kebutuhan kognitif merupakan salah satu kebutuhan yang
berhubungan dengan peneguhan informasi mengenai pemahaman serta
lingkungan sekitar. Kebutuhan kognitif ini didasarkan pada hasrat
khalayak untuk memahami dan menguasai lingkungan serta
memuaskan rasa keingintahuannya melalui media (West, R; Turner,
2017). Dalam Penelitian ini didapatkan hasil bahwa ketujuh informan
yang merupakan remaja Kecamatan Wonogiri mengaku pernah
menggunakan Instagram Story sebagai media untuk memenuhi
kebutuhan dalam mencari informasi.
Hasil pertama yang didapatkan yaitu mengenai bagaimana para
informan mencari informasi melalui Instagram Story serta konten yang
mereka cari melalui media tersebut. Berdasarkan pengakuan para
informan, kebutuhan-kebutuhan kognitif yang harus mereka penuhi dan
cari melalui Instagram Story diantaranya yaitu mencari informasi
seputar giveaway, update dan release musik, mencari contact person
untuk dapat masuk sebuah grup, informasi outfit, berita terkini seputar
Covid-19 dan vaksin, bahkan informasi tentang seseorang.
Hasil kedua yaitu seputar pengalaman para informan dalam
mendapatkan sebuah informasi secara tidak sengaja melalui Instagram
Story. Menurut pengakuan para informan, mereka pernah mengalami
hal itu dan mendapatkan informasi tersebut dari unggahan Instagram
Story pengguna yang mereka ikuti ataupun iklan yang muncul dalam
Instagram

Story.

Berdasarkan

pengalaman-pengalaman

dalam

kaitannya dengan pemenuhan kebutuhan kognitif, ketujuh informan

107

library.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

mengaku bahwa menurut mereka Instagram Story sangat membantu
mereka dalam mendapatkan sebuah informasi yang diinginkan.
Dari hasil Penelitian diatas, dapat dikaitkan dengan kebutuhankebutuhan yang dipenuhi oleh media sesuai dengan teori Uses and
Gratification yaitu dimana media dapat memenuhi kebutuhan khalayak
dalam hal kognitif. Media yang dimaksud disini yaitu Instagram Story.
b. Kebutuhan Afektif
Kebutuhan afektif berhubungan dengan peneguhan mengenai
pengalaman yang etis menyenangkan emosional khalayak. Dalam hal
ini, kebutuhan mengacu pada suatu kegiatan yang berkaitan erat dengan
perilaku khalayak yang menyenangkan (West, R; Turner, 2017). Dalam
Penelitian ini didapatkan hasil bahwa enam orang informan yang
merupakan

remaja

Kecamatan

Wonogiri

mengaku

pernah

menggunakan fitur Instagram Story sebagai sarana pemenuh kebutuhan
emosional mereka yaitu dengan mengunggah sebuah konten sesuai
dengan emosional yang dirasakan pada saat itu. Sedangkan satu orang
informan mengaku bahwa dirinya jarang menggunakan fitur Instagram
Story sebagai sarana pemenuh kebutuhan emosionalnya, baginya jika
sesuatu hal itu dirasa tidak penting maka dirinya tidak akan
mengunggah konten tersebut.
“Jarang mbak… karna kalo gak penting ya gak us.. gak jarang gitu
loh… kalo gak penting yaudah gausah” (wawancara dengan Aziz, 10
Juli 2021).
Kebutuhan

afektif

para

informan

yang

dipenuhi

melalui

pemanfaatan fitur Instagram Story diantaranya yaitu dengan
mengunggah konten berupa lagu yang sesuai dengan suasana hati
informan pada saat itu, kata-kata berisi luapan isi hati, bahkan unggahan
konten orang lain yang sesuai dengan emosional mereka dan diunggah
kembali melalui Instagram Story. Alasan para informan dalam
melakukan hal itu selain untuk memenuhi kebutuhan afektif, mereka
juga memiliki alasan lain diantaranya yaitu untuk menghibur diri,
108

library.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

meluapkan perasaan, berbagi rasa dengan followers mereka agar
merasa lebih puas, untuk melepas rasa stress, dan juga hanya untuk
mengisi waktu luang saja.
Berdasarkan hal itu, dapat dikaitkan dengan kebutuhan-kebutuhan
yang dipenuhi oleh media sesuai dalam teori Uses and Gratification
dimana dengan menggunakan media Instagram Story kebutuhan afektif
para informan dapat terpenuhi baik dengan mengunggah konten
ataupun mencari sebuah konten.
c. Kebutuhan Integrasi Individu
Kebutuhan integrasi individu berkaitan dengan kebutuhankebutuhan pribadi yang ada di dalam diri khalayak. Kebutuhan ini
seperti kepercayaan diri, kredibilitas, serta status individu yang mereka
peroleh dari hasrat atau harga diri (West, R; Turner, 2017). Dalam
penelitian ini didapatkan hasil bahwa ketujuh informan yang
merupakan remaja di Kecamatan Wonogiri mengaku pernah memenuhi
kebutuhan integrasi individu mereka melalui pemanfaatan Instagram
Story. Sebagian besar dari mereka pernah mengunggah foto selfie
melalui Instagram Story dengan tujuan memenuhi kebutuhan integrasi
individu salah satunya dalam hal kepercayaan diri. Menurut pengakuan
mereka, konten yang diunggah tersebut diantaranya foto selfie yang
mengekspresikan diri mereka sebagai bentuk self love, foto
menggunakan fitur filter untuk menambah kepercayaan diri dan juga
foto sesuai dengan mood jika terlihat bagus akan diunggah melalui
Instagram Story. Selain itu, ada juga satu orang informan yang
mengekspresikan hasil dari kemenangan atas lomba yang diikutinya
dan satu orang informan lainnya mengekspresikan aktivitas yang
menunjukkan hobinya.
Berdasarkan hal itu, dapat dikaitkan dengan kebutuhan-kebutuhan
yang dapat dipenuhi media sesuai dalam teori Uses and Gratification
dimana dengan menggunakan media Instagram Story para informan
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dapat memenuhi kebutuhan integrasi individu mereka dengan tujuan
mengekspresikan kepercayaan diri.
d. Kebutuhan Integrasi Sosial
Kebutuhan integrasi sosial berkaitan erat dengan upaya khalayak
dalam meningkatkan hubungan diri mereka dengan keluarga, teman,
ataupun sekitar mereka (West, R; Turner, 2017). Meningkatkan
hubungan disini salah satunya yaitu dengan melakukan sebuah
interaksi. Dalam penelitian ini didapatkan hasil bahwa ketujuh
informan yang merupakan remaja di Kecamatan Wonogiri mengaku
pernah memanfaatkan fitur-fitur di Instagram Story untuk melakukan
interaksi dengan pengikut-pengikut mereka. Hal ini dapat diartikan
bahwa mereka menggunakan media Instagram Story untuk memenuhi
kebutuhan integrasi sosial mereka. Fitur-fitur dalam Instagram Story
yang mereka gunakan untuk melakukan interaksi yaitu fitur pertanyaan
atau QnA, rate atau menilai, polling, kuis dan juga siaran langsung atau
Instagram live.
Para informan juga menjelaskan alasan-alasan mereka melakukan
hal itu diantaranya yaitu dua orang informan, Salsa (20), Christin (20)
dan Faiza (18), mengaku bahwa dirinya hanya iseng mengunggah
konten interaksi melalui Instagram Story. Dua informan lain, Aziz (19),
Wening (19) dan Dandy (20), menuturkan alasan mereka terkait
mengunggah konten interaksi melalui Instagram Story yaitu sebagai
salah satu sarana untuk mendapatkan saran mengenai suatu hal dari para
pengikut

mereka.

Sedangkan

sati

informan,

Endah

(19),

mengungkapkan alasannya dalam menggunakan fitur interaksi dalam
Instagram Story yaitu agar ramai karena dia merasa sedang bosan.
Berdasarkan hal-hal diatas, dapat dikaitkan dengan kebutuhankebutuhan yang dapat dipenuhi oleh media sesuai dalam teori Uses and
Gratification dimana dengan memanfaatkan media Instagram Story
para informan dapat memenuhi kebutuhan integrasi sosial mereka yaitu
melakukan interaksi dengan pengikut mereka.
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e. Kebutuhan Pelepasan Ketegangan
Kebutuhan pelepasan ketegangan berkaitan dengan sebuah upaya
individu untuk menghindarkan dirinya dari tekanan ataupun
ketegangan yang sedang mereka alami (West, R; Turner, 2017).
Dengan kata lain, kebutuhan ini dapat juga diartikan sebagai salah satu
cara khalayak untuk mencari hiburan. Dalam penelitian ini, didapatkan
hasil bahwa enam orang informan yang merupakan remaja di
Kecamatan Wonogiri mengaku pernah memanfaatkan Instagram Story
sebagai sarana untuk mengunggah konten dengan tujuan melepaskan
ketegangan, kebosanan dan tekanan yang sedang mereka alami. Konten
yang pernah mereka unggah melalui Instagram Story yaitu mulai dari
foto aktivitas yang sedang mereka lakukan hingga kata-kata yang
meluapkan ketegangan dan tekanan yang sedang mereka alami.
Sedangkan satu orang informan mengaku jarang melakukan hal
tersebut.
“Jarang sih mbak kalo aku yang kutunjukin di ig story
aku ya cuma bagian seneng doang tapi kalo yang sedih
cuma bagian galau tentang cinta doang kalo masalah
yang lain gak pernah aku up di story” (wawancara
dengan Dandy, 31 Agustus 2021).
Selain memenuhi kebutuhan pelepasan ketegangan dengan
mengunggah konten melalui Instagram Story, para informan juga
mencari sebuah konten untuk memenuhi kebutuhan mereka ketika
merasa tertekan ataupun bosan. Konten yang para informan cari terkait
hal itu diantaranya yaitu konten video, musik, idol yang disukai, konten
lucu, skin care, tempat wisata, review sebuah film dan juga mengenai
outfit. Dengan mencari dan mengunggah konten-konten yang telah
disebutkan tersebut, seluruh informan mengaku bahwa mereka merasa
lebih baik dibandingan sebelumnya.
Berdasarkan hal-hal diatas, dapat dikaitkan dengan kebutuhankebutuhan yang dapat dipenuhi oleh media sesuai dalam teori Uses and
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Gratification dimana dengan memanfaatkan media Instagram Story para
informan dapat memenuhi kebutuhan pelepasan ketegangan mereka baik itu
dengan mengunggah konten ataupun mencari sebuah konten.
2. Pengaruh yang Timbul dari Penggunaan Instagram Story pada Remaja
Kecamatan Wonogiri
Selama menggunakan sebuah media, tentunya khalayak akan
mendapatkan pengaruh dalam diri mereka. Dalam penelitian ini, peneliti
mencari informasi kepada para informan terkait pengaruh yang timbul
seteah mereka menggunakan Instagram Story. Berdasarkan hal itu, dari
penelitian ini didapatkan hasil bahwa ketujuh informan yang merupakan
remaja di Kecamatan Wonogiri mendapatkan pengaruh dalam diri mereka
setelah menggunakan Instagram Story yang dilihat dari efek komunikasi
massa. Hasil Penelitian terkait pengaruh yang timbul pada diri informan
berdasarkan efek komunikasi massa adalah sebagai berikut:
a. Pengaruh Kognitif
Pengaruh dalam hal kognitif berkaitan dengan pengaruh yang
timbul pada diri khalayak yang sifatnya informatif. Menurut Karlinah
(1999), melalui media massa ini khalayak dapat memperoleh sebuah
informasi mengenai benda, orang, ataupun tempat yang sebelumnya
tidak pernah dikunjungi (Fitriansyah, 2018). Berdasarkan Penelitian
terkait efek komunikasi massa yang timbul pada diri informan,
didapatkan hasil bahwa ketujuh informan benar mendapatkan
pengaruh atau efek dalam hal kognitif mereka. Pengaruh yang muncul
dalam diri mereka diantaranya yaitu munculnya informasi dari
selebgram yang diikuti mengenai barang yang sedang trending,
informasi mengenai suatu kejadian, informasi tentang kesehatan,
informasi teraktual mengenai idola yang disukai, informasi mengenai
restoran atau tempat wisata baru, informasi seputar pendidikan,
lowongan pekerjaan, lebih mengetahui kebiasaan seseorang hingga
mendapatkan teman baru yang berasal dari daerah lain.
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Dapat disimpulkan berdasarkan hasil yang telah didapatkan
tersebut, bahwa setelah menggunakan Instagram Story para informan
yang merupakan remaja di Kecamatan Wonogiri mendapatkan
pengaruh atau efek dari komunikasi massa dalam hal kognitif mereka.
b. Pengaruh Afektif
Pengaruh afektif dalam hal ini berhubungan dengan suasana
emosional pada diri khalayak. Setelah khalayak mendapatkan atau
melihat sebuah isi konten dari media, dia tidak hanya mendapatkan
sebuah informasi namun juga perubahan pada emosional mereka.
Perubahan emosional yang timbul ini berupa perasaan yang dirasakan,
disenangi atau dibenci oleh khalayak. Berdasarkan hasil penelitian,
ketujuh informan yang merupakan remaja di Kecamatan Wonogiri
mengaku bahwa mereka pernah mendapatkan pengaruh emosional
setelah mereka menggunakan Instagram. Menurut para informan,
konten-konten yang pernah mempengaruhi emosional mereka
diantaranya adalah sebagai berikut:
a.) Instagram Story yang berisikan konten merendahkan suatu kaum
yang menimbulkan perubahan emosional menjadi sebal.
b.) Instagram Story yang mengandung argumen atau opini yang
tidak masuk akal seperti menyebar hoax menimbulkan perubahan
emosional menjadi benci.
c.) Melihat

konten

senang

seperti

teman

sedang

bersama

pasangannya menimbulkan perubahan emosional menjadi ikut
senang.
d.) Melihat konten yang berisi lelucon saat sedang badmood akan
menimbulkan perubahan emosional menjadi senang dan senyumsenyum sendiri.
e.) Melihat Instagram Story yang berisikan konten sedih dapat
merubah emosional menjadi ikut sedih dan kadang bisa sampai
ikut menangis
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f.) Ketika sedang stalking Instagram Story seseorang dan
menemukan informasi bahwa orang tersebut sudah mempunyai
pacar menjadikan perubahan emosional menjadi sedih dan
merasa greget.
g.) Ketika melihat unggahan seseorang yang berisikan konten
menyebalkan menyebabkan timbulnya perubahan emosional
menjadi tidak suka terhadap orang tersebut.
Dapat disimpulkan berdasarkan hasil yang telah didapatkan
tersebut, bahwa setelah menggunakan Instagram Story para informan
yang merupakan remaja di Kecamatan Wonogiri mendapatkan
pengaruh atau efek dari komunikasi massa dalam hal afektif mereka
yaitu dengan berubahnya perasaan mereka pada saat itu.
c. Pengaruh Behavioral
Pengaruh behavioral ini merupakan pengaruh yang timbul dalam
diri khalayak berupa perubahan nyata yang dapat diamati seperti
perubahan perilaku, pola tindakan serta kegiatan. Efek atau pengaruh
ini timbul setelah khalayak menerima terpaan dari media yang telah
mereka lihat (Nida, 2014). Dalam penggunaan media, terkadang
khalayak tidak hanya mendapatkan pengaruh dalam hal kognitif dan
afektif, namun juga sekaligus dalam hal behavioral atau perilaku
mereka. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, didapatkan
hasil bahwa tidak semua informan mendapatkan pengaruh dalam hal
behavioral atau perubahan pada perilaku nyata mereka.
Lima informan, Endah (19), Wening (19), Christin (20), Faiza (18)
dan Dandy (20) mengatakan bahwa mereka mendapatkan pengaruh
nyata yang dapat diamati, yaitu berupa pengaruh pada kegiatan yang
dilakukan salah satunya berolahraga dimana olahraga yang sudah
diterapkan oleh informan yaitu jogging serta push up dan sit up,
menirukan skin care dari artis yang disukai, model berpakaian ootd,
perawatan tubuh atau body care routine, kebiasaan seseorang dalam
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melakukan pola hidup sehat dengan mengonsumsi air mineral dan
unggahan mengenai produktivitas dalam menurunkan berat badan.
Satu informan, Salsa (20), mengatakan bahwa dirinya tidak
mendapatkan pengaruh nyata namun lebih pada pengaruh positif pada
pemikirannya.
“Kalau sesuatu yg berubah jadi lebih positif itu paling
pemikiran ya, itupun saya sendiri yg ngerasain
kayaknya. Kalau ke perilaku buat menilai sendiri agak
susah juga ya” (wawancara dengan Salsa, 30 Juli
2021).
Sedangkan satu informan lainnya, Aziz (19), juga mengatakan
bahwa pengaruh yang timbul bukan merupakan sesuatu yang
berkaitan dengan perilaku nyata, namun dirinya mendapatkan
pengaruh pada hal yang berkaitan dengan penggunaan bahasa dalam
sebuah penulisan.
“Ohhh

itu

kalo

@badanbahasaindonesia

ada
cmiiw

postingan
username

dari
nya.

Terkadang ada padanan kata dalam bahasa inggris
yang udah ada di bahasa indonesia, jadi bisa digunain
gitu di berbagai tulisan tanpa harus mengetiknya
dengan abjad yg miring” (wawancara dengan Aziz, 30
Juli 2021).
Dapat disimpulkan berdasarkan hasil yang telah didapatkan
tersebut, tidak semua informan mendapatkan pengaruh dalam hal
behavioral atau perilaku nyata setelah menggunakan Instagram Story.
Dari lima informan penelitian, hanya tiga informan yang mendapatkan
pengaruh nyata dan dapat diamati.
Dari penelitian ini para informan mempunyai kebutuhan-kebutuhan
yang harus dipenuhi. Kebutuhan tersebut ditinjau menggunakan teori Uses
and Gratification diantaranya yaitu pertama kebutuhan kognitif yang
berhubungan dengan sebuah pengetahuan atau keingintahuan informan
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terhadap suatu hal. Kedua, kebutuhan afektif yang berhubungan dengan
suasana atau isi hati informan yang sedang dialami. Ketiga, kebutuhan
integrasi individu yang berhubungan dengan kepercayaan diri atau
mengekspresikan diri informan. Keempat, kebutuhan integrasi sosial yang
berhubungan dengan meningkatkan hubungan informan kepada teman,
keluarga dan sekitarnya. Kelima, kebutuhan pelepasan ketegangan yang
berhubungan dengan upaya informan untuk mencari sebuah hiburan untuk
menghindarkan dari tekanan yang dialami.
Media yang digunakan dalam pemenuhan kebutuhan tersebut yaitu
Instagram Story. Dalam penggunaan Instagram Story itu sendiri,
menimbulkan pengaruh-pengaruh yang secara tidak sadar timbul dalam diri
mereka. Pengaruh tersebut meliputi pertama, pengaruh kognitif seperti
munculnya pengetahuan-pengetahuan baru setelah mereka menggunakan
Instagram Story. Kedua, pengaruh afektif seperti munculnya perubahan
pada perasaan-perasaan atau emosional setelah melihat sebuah unggahan
Instagram Story. Ketiga, pengaruh behavioral seperti munculnya pengaruh
nyata yang dapat diamati dalam diri para informan.
Dari keseluruhan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pemenuhan
kebutuhan dengan pengaruh yang ditimbulkan setelah menggunakan
Instagram Story saling berkaitan satu sama lain.
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