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PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Perkembangan pesat dalam dunia sistem komunikasi tentunya akan 

mengubah pola komunikasi yang terjadi di masyarakat selama ini. Sebelum 

adanya media massa, nyaris sistem komunikasi di Indonesia masih 

menggunakan peralatan yang sederhana misalnya peralatan media 

tradisional atau melalui komunikasi langsung tatap muka1. Gembar gembor 

internet sebagai alat pemersatu yang mendunia yang hadir di pergantian 

milenium menjadi wacana yang sangat luas. Sedangkan, tingkat 

pertumbuhan koneksi ke jaringan internet sekarang memang sangat 

menakjubkan.2  

Media sosial merupakan hal yang sangat lumrah untuk dimiliki 

setiap orang pada zaman sekarang. Perkembangan teknologi serta 

peningkatan kebutuhan hidup manusia semakin hari semakin bertambah. 

Dengan kemudahan teknologi, manusia semakin mudah untuk saling 

berhubungan satu sama lain. Facebook, Twitter, Blog, Path, dan Instagram 

merupakan beberapa macam media sosial yang umumnya dimiliki oleh 

sebagian pengguna smarthphone karena memang fungsinya yang 
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cenderung memudahkan. Hampir setiap orang memiliki akun sosial media, 

seperti yang telah diungkapkan oleh Kementrian Komunikasi dan Informasi 

bahwa pada tahun 2013 saja pengguna internet di Indonesia telah mencapai 

angka 63 juta, sedangkan 95% diantaranya pengguna sosial media.3 

Instagram merupakan salah satu sosial media yang digemari oleh 

masyarakat. Menurut data yang diperoleh dari situs resmi CNN Indonesia, 

jumlah pengguna akun instagram di Indonesia di tahun 2016 sejumlah dua 

puluh dua juta pengguna aktif.4 Remaja merupakan salah satu pengguna 

internet terbesar. Dikutip dari penelitian yang dilakukan oleh Wednesday 

Martin Ph.d5  mengungkapkan bahwa seorang remaja dapat menghabiskan 

waktu tujuh jam untuk berselancar di Facebook. Banyak ramaja yang sering 

meng-upload gambar di Instagram tidak hanya tentang kesehariannya saja, 

namun juga gambar makanan, model berbusana, tempat rekreasi dan lain 

sebagainya. Terlebih dengan semakin berkembangnya teknologi kamera 

yang terpasang pada smartphone menjadikan hasil foto yang semakin cerah 

dan menarik. 

Dengan menjamurnya sosial media, Instagram khususnya, bukan 

tidak mungkin dampaknya menyebar di kalangan anak muda dengan cepat. 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan pada tahun 2014, hadirnya 
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instagram dapat mempengaruhi perilaku konsumtif remaja dalam 

berbelanja online.6 

Ditambah lagi instagram merupakan sosial media visual yang 

mengkhususkan fitur gambar. Memasuki era broadcast, gambar menjadi 

sangat penting karena gambar adalah fungsi media yang dapat menarik 

perhatian audiensi lebih banyak, sehingga ketika representasi itu diulang-

ulang, dan gambar itu sudah menjadi ikon, kekuatannya menjadi sangat 

eksklusif dari medium broadcast.7 Dengan demikian, keinginan untuk 

memenuhi hasrat untuk mengikuti trend selalu muncul dan akan berdampak 

negatif. Jika dibiarkan terus menerus akan dapat menimbulkan sifat boros 

dan juga memicu kesenjangan sosial.  

Salah satu dampak media sosial terjadi dalam hal fashion khususnya 

busana muslimah. Produk (busana) muslimah yang dipasarkan di media 

sosial (instagram) sangat beragam, terlebih setelah kemunculan di tahun 

2010.  Penelitian sebelumnya menunjukan bahwa komunitas hijaber  

(Hijabers Community) menjadi salah satu bahan rujukan dalam berbusana 

muslimah. Hasil penelitian tersebut mengungkapkan adanya hasil yang 

signifikan tentang pengaruh hijaber community terhadap keputusan untuk 

berjilbab dan berbusana muslimah.8 
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Dalam persaingan trend khususnya fashion, media sosial merupakan 

alat yang sangat ampuh untuk menyebarkannya. Selain itu, kemajuan 

teknologi informasi yang semakin pesat, memudahkan masyarakat untuk 

menyebarkan informasi di  dalam tatanaan masyarakat. Ini didukung pula 

oleh model (endorser) yang dibaar untuk mengiklankan produk salah satu 

busana dengan gaya berpakaian yang menarik dan cenderung up to date. 

Hal ini  merupakan salah satu faktor yang membuat persaingan trend 

fashion meningkat terhadap pengguna akun di media sosial yang 

menjadikan user atau penggunanya semakin tidak ingin merasa ketinggalan 

jaman. 

Salah satu fungsi tren fashion dalam kehidupan bermasyarakat yaitu 

sebagai refleksi dari status sosial dan ekonomi yang berfungsi untuk 

menjelaskan tentang popularitas seorang individu bahkan sampai ke tingkat 

religiusitas atau keberagamaan seseorang 9.  

Jika pada awal tahun 2000-an lalu belum dikenal trend busana yang 

bermacam-macam, sekarang masyarakat dapat dengan mudah mengakses 

informasi tentang gaya terbaru di dunia fashion lewat instagram. 

Perkembangan dunia fashion di Indonesia memang dipengaruhi oleh 

beberapa faktor yaitu Media Massa, Internet, dunia entertaintment dan dunia 

bisnis. 
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Salah satu akun di Instagram adalah @hijaberssmg dari komunitas 

hijabers Semarang. Akun  tersebut merupakan salah satu akun komunitas 

hijabers besar di kota Semarang, dengan pengikut sebanyak 580010 orang 

dan terus berkembang seiring berjalannya waktu. Salah satu tujuan adanya 

komunitas  ini adalah untuk menjadi wadah bagi para muslimah untuk ber-

ekspresi terlebih dari cara mereka berbusana muslim dan berperilaku sesuai 

akhlaqul karimah. Selain itu, komunitas hijabers Semarang menjadi salah 

satu tempat bersilaturrahmi sesama muslimah yang ingin aktif mengikuti 

berbagai kegiatan positif yang diselenggarakan oleh pihak komunitas 

hijabers Semarang. Dengan sistem rektuitmen secarara online, muslimah 

yang memenuhi syarat dapat menjadi member dalam komunitas tersebut. 

Dengan kegiatanya, komunitas hijabers Semarang sudah pasti tidak 

terlepas dari penggunaan media social sebagai sarana berkomunikasi 

dengan anggota dan para pengikutnya. Oleh karena itu penulis memilih 

komunitas hijabers Semarang sebagai obyek penelitian yang nantinya akan 

dikaitkan dengan peranan media social Instagram dalam berkomunikasi 

bagi komunitas tersebut terhadap perilaku berbusana muslimah pada 

remaja. 

 

 

B. Rumusan masalah 
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1. Bagaimana peran media Instagram dalam mengkonstruksi model 

berbusana muslimah pada remaja di komunitas Hijabers Semarang? 

2. Bagaimana peran komunitas Hijabers Semarang dalam menganjurkan 

remaja untuk berbusana muslimah? 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah; 

1. Untuk mengetahui bagaimana peran  media instagram dalam 

mengkontruksi model berbusana muslimah pada remaja di Komunitas 

Hijabers Semarang 

2. Untuk mengetahui peran komunitas Hijabers Semarang dalam 

menganjurkan remaja untuk berbusana muslimah 

D. Manfaat Penelitian 

1. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi 

pengelola dan pengguna instagram untuk memotivasi berbusana syar'i 

2. Adapun secara teoritik penelitian ini bermanfaat dalam  pengembangan 

teori yang berkaitan dengan ilmu Media Komunikasi Dakwah 

 

 

 


