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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

I.1 Latar Belakang 

Pada kehidupan sehari-hari komunikasi merupakan hal yang tidak dapat 

terpisahkan karena salah satu kebutuhan manusia adalah kebutuhan akan 

informasi, setiap harinya kita menyampaikan pesan atau informasi kepada orang 

lain baik secara verbal maupun non verbal. Komunikasi merupakan hal yang 

sangat penting dalam proses penyampaian pesan dari satu pihak ke pihak lainnya.  

Komunikasi dapat menciptakan hubungan antara individu satu sama lain 

atau pun individu dengan kelompok dengan tujuan tertentu yang ingin dicapai, 

dan juga bisa membuat dua pihak tersebut bisa saling berinteraksi. Dengan 

perkembangan jaman dan teknologi yang ada dahulu membuat adanya perubahan 

dalam proses komunikasi. Perkembangan teknologi, khususnya teknologi 

komunikasi, dalam hal ini penggunaan internet, telah mengubah sifat interaksi 

manusia secara yang dulunya memerlukan pertemuan secara fisik menjadi 

pertemuan secara tidak nyata atau virtual. 

Sekarang ini penyampaian pesan, informasi atau promosi tidak lagi harus 

bertatap muka langsung atau adanya pertemuan secara fisik, tetapi semua 

masyarakat dapat menyampaikan pesan,  bertukar informasi atau mempromosikan 

suatu barang atau jasa dan mendapatkan informasi dari belahan dunia dengan 

cepat melalui media. Pada awalnya media massa hanya terbagi menjadi dua jenis, 

yaitu media elektronik dan media cetak, namun dengan berkembangnya jaman 

dan kemajuan teknologi media massa terbagi menjadi dua jenis yaitu old media 

atau bisa disebut juga media konvensional dan new media. Media konvensional 

meliputi media  cetak, radio, televisi dan new media seperti internet ataupun 

media sosial.. 

Di era digital ini teknologi berkembang sangat pesat, sehingga memberi 

perkembangan pada media penyampaian pesan. Kini kita mengenal new media 

atau media baru sebagai media penyampaian pesan. Kemunculan media baru ini 

telah merubah pola komunikasi masyarakat dan mampu mempengaruhi cara
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individu berkomunikasi dengan individu lainnya. Selain itu, media baru juga 

berfungsi sebagai aspek penyedia informasi yang tidak terbatas. 

New Media merupakan media yang menggunakan internet atau media 

online berbasis teknologi. Saat ini, mengakses internet sudah menjadi rutinitas  di 

masyarakat. Tidak hanya menggunakaJn komputer atau laptop,  kini, internet 

dapat diakses melalui handphone. Internet yang memberikan segala kemudahan 

telah membuat masyarakat selalu menggunakan pada setiap aktivitasnya. 

Penggunaan internet (new media) berkembang dari sekadar medium penyampai 

dan penerima pesan menjadi fasilitas untuk membantu pekerjaan, mencari 

hiburan, pengisi waktu luang, bahkan sebagai lahan bisnis  kepentingan korporat.  

Media baru telah membuat khalayak mampu mengembangkan bisnis 

ataupun informasinya dengan memanfaatkan teknologi canggih. Tidak perlu 

berinteraksi dengan tatap muka, akan tetapi, dengan bentuk interaksi baru yang 

dapat membawa kita pada hubungan pribadi lewat cara yang tidak bisa dilakukan 

dalam media lama. Semua basis nyatanya berbentuk digital. Pada akhirnya, media 

baru berfungsi sebagai media sosial.  

Media sosial menjadi media interaksi baru yang memungkinkan 

masyarakat untuk saling berbagi, bercerita dan menyalurkan ide-idenya. Media 

sosial merupakan media yang dapat menghubungkan antara sesama pengguna 

untuk berkomunikasi antara satu sama lainnya, layaknya komunikasi yang 

dilakukan secara nyata. 

Perkembangan media sosial saat ini semakin maju, tingkat kebutuhan 

masyarakat akan sumber informasi, media hiburan dan media promosi dengan hal 

ini banyak media-media yang bermunculan baik dari media cetak, media 

elektronik maupun media sosial yang bermunculan dengan berbagai macam 

program yang menarik dan dapat memberikan informasi kepada masyarakat yang 

cepat. 

Bukan hanya memberikan informasi, atau sekedar sebagai media hiburan 

kadang juga media dijadikan ajang untuk tempat mempromosikan suatu barang 

atau jasa. Selain itu, media sosial juga sangat berperan aktif dalam proses 

penyampaian suatu informasi di masyarakat. Dalam proses penyampaian 

informasi kepada masyarakat dibutuhkan suatu alat atau sarana untuk 
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menyampaikan pesan, atau alat sarana tersebut berupa media. Media tersebut bisa 

berupa media cetak (Majalah dan Koran), media elektronik yaitu audio (radio) 

atau visual (televisi) maupun media sosial (instagram). 

Jejaring sosial atau yang biasa disebut social media merupakan trend baru 

dalam dunia marketing. Promosi ini merupakan cara efektif dan sangat membantu 

dalam mensosialisasikan penggunaan internet saat ini. Tidak dapat dipungkiri 

bahwa situs jejaring sosial membawa hawa segar dalam mempromosikan, 

memasarkan suatu bisnis dunia hiburan melalui internet. Dalam penelitian 

lainnya, metode kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa sosial media 

instagram sebagai alat promosi memiliki hubungan dan pengaruh yang signifikan 

terhadap brand loyalty merek pakaian wanita Gaudi menurut Yessy (2015). 

Instagram merupakan salah satu media sosial popular di dunia, termasuk 

Indonesia yang memiliki berjuta anggota dari beragam tipe akun media sosial. 

Pada awalnya instagram adalah media sosial sebagai media untuk membuat foto 

dan mengirimkannya dalam waktu yang sangat cepat. Tujuan tersebut sangat 

dimungkinkan oleh teknologi internet yang menjadi basis aktivitas dari media 

sosial ini. Tapi bukan hanya itu banyaknya pengguna Instagram ternyata, telah 

membuka peluang bagi sebagian besar orang untuk dapat melihat produk/jasa atau 

bisnisnya, bahkan, saat ini, Instagram merupakan salah satu media yang dipilih 

untuk menjalin hubungan dengan publiknya. Bertalian dengan yang tersebut di 

atas, tidak heran jika para pengiklan megiklankan brand-nya di Instagram. 
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Sumber: http: //selular.id/wp-content/uploads/2017/01/We-Are-Social.png 

Gambar 1 Presentase Pengguna Instagram 

  

Dari Gambar 1 yang tersebut di atas, terlihat dengan jelas berapa pengguna 

Instagram di Januari 2017 yaitu terdapat 39% pengguna Instagram dan Instagram 

merupakan platform media sosial peringkat ketiga yang paling aktif di Indonesia 

setelah Facebook.  

Media sosial Instagram digunakan sebagai alat penghubung yang praktis 

atau sebagai alat komunikasi antara pengiklan dengan pelanggannya, tanpa harus 

memikirkan waktu dan lokasi. Oleh sebab itu, belakangan, banyak perusuhaan, 

lembaga bahkan komunitas yang melakukan kegiatan periklanan dengan melalui 

media sosial Instagram. 

Dengan kata lain, pengiklan lebih mudah mengiklankan produknya 

melalui Instagram karena sasaran pertamanya adalah orang yang paling dekat 

dengannya, atau bisa juga melalui teman yang awalnya dari mulut ke mulut 

selanjutnya memberitahu akun Instagram dan komunikasi tersebut sangat efektif 

bagi para pengiklan terutama untuk meningkatkan kesadaran sebuah brand atau 

yang kita kenal sebagai brand awareness merupakan hal yang penting dalam 

mengiklankan suatu brand. 
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Brand Awareness adalah kemampuan konsumen untuk mengenali maupun 

mengingat sebuah merek. Dalam hal ini tentunya bisa meliputi nama, 

gambar/logo, serta slogan tertentu yang digunakan para pelaku pasar untuk 

mempromosikan produk/jasa yang ditawarkan. 

Bisa dikatakan brand awareness menjadi salah satu faktor penting yang 

dibutuhkan para pelaku  usaha untuk memperkuat brand produk/jasa yang 

ditawarkan. Sebab, tak bisa dipungkiri bila semakin banyak konsumen yang 

mengingat brand yang kita tawarkan, maka semakin besar pula intensitas yang 

akan dilakukan oleh konsumen. 

Mengingat iklan merupakan bentuk komunikasi, maka, keberhasilannya 

dalam mendukung program pemasaran merupakan pencerminan dari keberhasilan 

komunikasi perusahaan dalam menggunakan iklan sebagai media komunikasi. 

Tentunya dengan mengupayakan agar isi iklan tersebut mampu menciptakan 

keyakinan yang positif terhadap atribut-atribut produknya, karena, keyakinan itu 

akan mendorong sikap positif konsumen terhadap merek tersebut.  

Selanjutnya, upaya meraih kesadaran merek, baik dalam tingkat 

pengenalan maupun pengingatan kembali, selalu melibatkan dua kegiatan, yaitu 

berusaha memperoleh identitas merek dan berusaha mengkaitkannya dengan kelas 

produk tertentu menurut Beleng (2014).  

Dalam penelitian yang dilakukan Widyastuti (2013) dikatakan bahwa tidak 

ada yang bisa memungkiri, daya tarik iklan melalui media internet, ternyata, 

cukup efektif. Ditambah lagi Instagram merupakan platform yang paling banyak 

digunakan masyarakat Indonesia yang seharusya juga efektif karena mampu 

menjangkau khalayak banyak dalam waktu serempak namun dengan biaya murah.  

Broadcasting class adalah program utama dari sebuah pelopor kelas 

Broadcasting pertama yaitu Kelas Penyiar Indonesia dengan konsep fun sharing 

yang mengkombinasikan teori up to date yang praktis dengan roleplay (praktik) 

dan terjun langsung ke stasiun TV dan Radio. Berdiri pada 12 Desember 2012, 

berawal dari keinginan untuk berbagi pengalaman dan ilmu dengan generasi muda 

serta meyakini bahwa dunia kepenyiaran (Broadcasting) khususnya radio & TV di 

Indonesia terus berkembang dinamis membuka pintu kesempatan ke dunia siaran 
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baik radio maupun TV untuk mewujudkan mimpi menjadi seorang Broadcaster 

dengan belajar bersama Kelas Penyiar Indonesia. 

.  

Gambar 2 Official Account Instagram Kelas Penyiar Indonesia 
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Gambar 3 Bentuk Free Advertising(Iklan Gratis) 

Penulis tertarik untuk meneliti pengaruh penggunaan social media 

instagram program broadcasting class terhadap brand awareness Kelas Penyiar 

Indonesia karena Free Advertising (iklan gratis) melalui social media atau situs 

jejaring sosial seperti Instagram dan lain lain merupakan cara efektif untuk 

meningkatkan promosi suatu perusahaan/komunitas seperti Kelas Penyiar 

Indonesia  melalui proses bookmarking pada social media maka pengunjung akan 

lebih cepat mengingat situs atau promosi yang dilakukan. Disamping itu 

bookmarking juga akan terpublikasikan sebagai sesuatu yang menarik perhatian, 

relationship antara pengguna social media perusahaan/komunitas dan khalayak 

pengguna instagram semakin dekat dikarenakan semua informasi dan pemasaran 

yang disampaikan melalui jejaring sosial tersebut akan tampil di halaman aktivitas 

mereka. 

Penulis menetapkan survei kepada followers Kelas Penyiar Indonesia 

dikarenakan dari followers instagram @kelaspenyiar_id tersebut bisa 

mendapatkan info terkait mengenai hal yang diteliti penulis mengenai pengaruh 

social media instagram program broadcasting class terhadap brand awareness 

Kelas Penyiar Indonesia. Menurut pengamatan penulis mayoritas dari followers 

instagram Kelas Penyiar Indonesia tersebut pun pengguna social media yang 

aktif. 
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I.2  Rumusan Masalah 

Dari paparan latar belakang di atas, maka penulis ingin merumuskan masalah 

dalam penulisan ini adalah “Seberapa Besar Pengaruh Penggunaan Social Media 

Instagram Program Broadcasting Class terhadap Brand Awareness Kelas Penyiar 

Indonesia (survei followers instagram @kelaspenyiar_id)?’’ 

 

I.3 Tujuan Penulisan 

Merujuk pada rumusan masalah di atas, maka, tujuan yang ingin dicapai 

dalam penulisan ini adalah untuk mengetahui besarnya pengaruh penggunaan  

social media instagram program broadcasting class terhadap brand awareness 

Kelas Penyiar Indonesia (survei followers instagram @kelaspenyiar_id). 

 

I.4 Manfaat Penulisan 

Selain memiliki tujuan, diharapkan, penulisan ini juga memiliki manfaat bagi 

berbagai kalangan; 

a. Manfaat Teoritis 

a) Penulisan ini diharapkan dapat menjadi acuan dan referensi bagi penulisan 

sejenis dalam Ilmu Komunikasi Khususnya Periklanan. 

b) Penulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran atau 

pengembangan pada bidang Ilmu Komunikasi khususnya dalam bidang 

Periklanan terutama mengenai social media dan brand awareness. 

c) Penulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan untuk penulisan 

selanjutnya. 

b. Manfaat Praktis 

a) Penulisan ini diharapkan dapat memberikan masukan yang bermanfaat 

bagi akun Instagram Kelas Penyiar Indonesia dalam memberikan 

informasi mengenai Broadcasting Class terhadap brand awareness Kelas 

Penyiar Indonesia. 

b) Penulisan ini berguna bagi penulis sebagai pengalaman dalam melakukan 

penulisan dengan metode penulisan kuantitatif. 
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I.5 Sistematika penulisan 

BAB I   PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang penulisan, perumusan 

masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan dan sistematika 

penulisan. 

BAB II  KAJIAN TEORI 

Bab ini berisi tentang uraian teori-teori dasar yang berkaitan 

dengan penulisan yang sedang dilakukan, definisi konseptual, 

kerangka penulisan dan hipotesis. 

BAB III  METODOLOGI PENULISAN 

Bab ini memaparkan segala sesuatu yang berhubungan dengan 

pelaksanaan penulisan ini seperti pendekatan penulisan, sifat 

penulisan, metode penulisan, teknik pengumpulan data, populasi 

dan sampel. 

BAB IV  HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi uraian mengenai deskripsi objek penelitian, deskripsi 

hasil penelitian, analisis variabel, serta hasil penelitian dan 

pembahasan. 

BAB V  PENUTUP 

Bab ini berisi uraian mengenai kesimpulan dan saran yang 

berdasarkan dari hasil analisisi dan pembahasan penelitian. 

DAFTAR PUSTAKA 

Bab ini berisikan referensi buku teori dan jurnal sumber-sumber 

data yang diperoleh untuk menunjang penulisan skripsi dan 

penulisan yang dilakukan oleh penulis. 

LAMPIRAN 
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