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MOTTO 

 

“Start now. Start where you are. Start with fear. Start with pain. Start with 

doubt. Start with hand shaking. Start with voice trembling; but start. Start and 

don’t stop. Start where you are, with what you have. Just start.”  
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ABSTRAK 

 

Kartika (16210079), Efektivitas Akun Instagram @teman_halal 

dalam Pemenuhan Kebutuhan Gaya Hidup Halal, Program Studi 

Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi, 

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. 

Informasi merupakan salah satu kebutuhan manusia pada saat ini. 
Manusia mencari informasi melalui media apapun yang ada disekitar. Namun, 
di era banjir informasi seperti sekarang, kita sulit menemukan informasi yang 
benar dan valid. Masalah ini yang kemudian penting untuk dibahas, yakni 
efektifitas suatu platform dalam memenuhi kebutuhan informasi yang kita 
butuhkan. Saat ini banyak akun di media sosial Instagram yang berisi konten 
informasi, salah satunya yaitu @teman_halal. Konten yang disajikan sangat 
menarik dan dekat dengan kehidupan sehari-hari. Akun yang dibentuk oleh 
komunitas teman halal ini dibuat untuk berbagi informasi seputar edukasi dan 
gaya hidup halal.  

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar efektivitas akun 

Instagram @teman_halal dalam pemenuhan kebutuhan informasi gaya hidup 

halal terhadap followers. Penelitian ini menggunakan metode kuantittaif 

deskriptif. Teori yang digunakan yaitu teori efektivitas oleh Herbert C. Kelman, 

dan kebutuhan informasi oleh Guha. Dengan metode pengumpulan data 

berupa kuesioner yang dibagikan melalui Google Form. Populasi dari 

penelitian ini yaitu followers akun Instagram @teman_halal sebanyak 99 

responden. 

Hasil dari penelitian ini menunjukkan angka 4,18 sehingga hal tersebut 

menunjukkan bahwa akun Instagram @teman_halal efektif dalam pemenuhan 

kebutuhan gaya hidup halal terhadap followers. 

 

Kata kunci: Efektivitas, kebutuhan informasi, followers, akun Instagram 

@teman_halal 
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ABSTRACT 

 

Kartika (16210079), The Effectiveness of @teman_halal Instagram 

Account in Fulfilling the Information Needs of Halal Lifestyle. Major of 

Communication and Islamic Broadcasting, Faculty of Dakwah and 

Communication, State Islamic University Sunan Kalijaga Yogyakarta. 

Information is one of the human needs at the moment. Humans seek information 

through any media around them. In this era of information flooding , it’s difficult 

for us to find correct and valid information. This issue is then important to 

discuss, the effectiveness of  a platform in in fulfilling the information needs. 

Currently, there are many accounts on instagram social media that contain 

information content, one of is @teman_halal. The content presented is very 

catching and close to everyday life. This account formed by the community of 

halal friends was created to share information about halal lifestyle education. 

This study was conducted to find out how much the effectiveness of 

@teman_halal Instagram account in fulfilling the information needs of halal 

lifestyle followers. This research uses descriptive quantitative  method. The 

theories used were  the theory of effectiveness by Herbert C. Kelman, and theory 

of information needs by Guha. In collecting the data, the researcher provides the 

questionnaries distributed through Google Form. The population of this study is 

the followers of the Instagram account @teman_halal as many as 99 

respondents. 

The results of this study are 4,18 so it shows that the @teman halal Instagram 

account is effective in fulfilling the needs of halal lifestyle followers. 

Keywords: Effectiveness, information need, followers, Instagram account 

@teman_halal. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Informasi merupakan salah satu kebutuhan manusia pada saat ini. 

Manusia mencari informasi melalui media apapun yang ada disekitar, dimulai 

dari surat kabar, majalah, radio, dan televisi. Namun berkembangnya 

teknologi membuat munculnya media baru seperti internet. Bahkan saat ini 

internet sangat memudahkan manusia mencari informasi apapun yang 

diinginkan dan dibutuhkan.  

Internet merupakan bentuk media konvergensi dari berbagai media 

tedahulu seperti radio, televisi, telepon dan computer.1 Kemunculan internet 

berawal pada abad ke 19. Karena kemudahannya dalam mencari informasi 

dari berbagai belahan dunia, internet saat ini telah digunakan oleh 175,4 juta 

orang di Indonesia. Berdasarkan survey terbaru oleh We Are Social pada tahun 

2020 disebutkan bahwa ada kenaikan 17% atau 25 juta pengguna internet 

dibandingkan tahun sebelumnya. Dan berdasarkan total populasi Indonesia 

yang berjumlah 272,1 juta jiwa, maka itu artinya 64% atau lebih dari setengah 

penduduk Republik Indonesia telah merasakan akses ke internet.2 Menurut 

                                                           
1 Burhan Bungin, Sosiologi Komunikasi: Teori. Paradigma, dan Diskursus Teknologi 

Komunikasi di Masyarakat, (Yogyakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), hlm. 136. 
2Agus Tri Haryanto, “Riset: Ada 175,2 Juta Pengguna Internet di Indonesia”, 

detikInet, https://inet.detik.com/cyberlife/d-4907674/riset-ada-1752-juta-pengguna-
internet-di-indonesia, diakses pada 21 Juli 2020. 
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kominfo, pengguna internet di Indonesia menduduki peringkat keenam di 

dunia. 

Namun, di era banjir informasi seperti sekarang, kita sulit menemukan 

informasi yang benar dan valid. Banyak akun media sosial yang menyediakan 

informasi tentang suatu hal tetapi tidak bisa diukur seberapa tepat informasi 

tersebut sesuai dengan kebutuhan kita. Masalah selanjutnya terkait dengan 

kredibilitas penyebar informasi di dalam platform tesebut, apakah dapat 

dipercaya atau tidak. Salah-salah malah platform tersebut menjadi sumber 

berita palsu. Hal tersebut memang masih menjadi masalah yang sulit dicari 

jalan keluarnya, meskipun beberapa platform media online contohnya, telah 

memiliki fasilitas sendiri mengenai penyaringan berita bohong seperti fasilitas 

cek fakta pada beberapa media online tanah air. Jika memang informasi 

tersebut dapat dijamin kebenarannya, apakah informasi-informasi yang 

disajikan tersebut dapat diterima dengan baik oleh audiens? Dengan kata lain 

efektif kah platform tersebut dalam menyampaikan informasi sehingga 

audiens memahami betul apa yang disampaikan? Sehingga kebutuhan 

informasi oleh audiens terpenuhi. Beberapa platform atau akun media sosial 

yang memiliki kredibilitas tinggi sekalipun belum tentu dalam menyajikan 

informasi tersebut dapat kita pahami. Masalah ini yang kemudian penting 

untuk dibahas, yakni efektifitas suatu platform dalam memenuhi kebutuhan 

informasi yang kita butuhkan.  
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Efektifitas merupakan suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh 

target kualitas, kuantitas, dan waktu yang dipakai telah sesuai dengan target 

yang dikehendaki. Jika komunikasi diharapkan efektif maka pesan-pesannya 

perlu dikemas dengan sedemikian rupa sehingga sesuai atau merupakan 

kebutuhan komunikan. Menarik perhatian dalam arti tidak biasa. Simbol yang 

digunakan hendaknya mudah dipahami, meliputi bahasa, istilah, kata-kata 

atau kalimatnya.3 

 Hal tersebut menjadi penting untuk diteliti, dimana berbagai platform 

media sosial seperti Twitter, Facebook, Instagram, dll. memberikan pilihan 

yang melimpah dalam pemenuhan kebutuhan informasi kita. Namun apakah 

akun-akun yang terdapat di media tersebut efektif dalam menyampaikan 

pesannya. Media sosial saat ini banyak diminati karena karakteristiknya yang 

praktis, bisa diakses melalu handphone, komputer, ataupun perangkat lain 

yang terhubung dengan koneksi internet. Selain itu media sosial juga 

memberikan keuntungan untuk mempermudah manusia dalam 

berkomunikasi dan memperoleh informasi melalui lisan, tulisan, atau audio 

visual dengan cepat.4 

Salah satu media sosial yang banyak diminati saat ini yaitu Instagram. 

Menurut data yang dirilis oleh Napoleon Cat, antara Januari hingga Mei 2020 

pengguna Instagram di Indonesia mencapai 69,2 juta (69.270.000) pengguna. 

                                                           
3 Hamidi, Metode Penelitian dan Teori Komunikasi, (Malang: UMM Press, 2010), hlm 

72. 
4  Thea Rahmani, Penggunaan Media Sosial Sebagai Penguasaan Dasar-Dasar 

Fotografi Ponsel, Skripsi (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016) hlm. 1. 
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Pencapaian ini berarti penggunaan platform berbagi foto meningkat dari 

bulan ke bulan. Pada Januari tercatat ada sekitar 62,23 juta pengguna, 

kemudian meningkat menjadi 62,47 juta pengguna pada Februari. Kemudian 

di bulan berikutnya (Maret), penggunanya berkembang mencapai 64 juta 

pengguna. Sebulan kemudian, data pengguna mencapai 65,7 juta, hingga 

penutupan Mei tercatat 69,2 juta pengguna.5 

Instagram (juga disingkat IG) adalah sebuah aplikasi berbagi foto dan 

video yang memungkinkan pengguna mengambil foto, mengambil video, 

menerapkan filter digital, dan membagikannya ke berbagai layanan jejaring 

sosial, termasuk milik Instagram sendiri.6 Dengan berbagai fitur yang menarik 

serta semakin berkembang membuat Instagram semakin diminati dari hari ke 

hari. Banyaknya kelebihan dari platform Instagram ini membuat kita semakin 

mudah untuk mencari apapun yang kita inginkan, mulai dari fashion, karya 

seni, produk, teknologi, hingga informasi seputar kehidupan sehari-hari. 

Saat ini banyak akun di media sosial Instagram yang berisi konten 

informasi, salah satunya yaitu @teman_halal. Konten yang disajikan sangat 

menarik dan dekat dengan kehidupan sehari-hari. Akun yang dibentuk oleh 

                                                           
 
 
5 Mustafa Iman, Pengguna Instagram di Indonesia Didominasi Wanita dan Generasi 

Milenial, Good News From  Indonesia,  https://www.goodnewsfromindonesia.id/2020/06/ 
14/ pengguna-instagram-di-indonesia-didominasi-wanita-dan-generasi-milenial, diakses 
pada 1 April 2020. 

6 https://id.wikipedia.org/wiki/Instagram diakses pada 27 Januari 2020 19.07 WIB. 

https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Berbagi_foto&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Filter_fotografi&action=edit&redlink=1
https://www.goodnewsfromindonesia.id/2020/06/%2014/%20pengguna-instagram-
https://www.goodnewsfromindonesia.id/2020/06/%2014/%20pengguna-instagram-
https://id.wikipedia.org/wiki/Instagram
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komunitas teman halal ini dibuat untuk berbagi informasi seputar edukasi dan 

gaya hidup halal.  

Perihal halal dan haram adalah bagian dari ajaran Islam. Bahkan aturan 

halal haram ini sudah tercantum dengan jelas dalam Al-Qur’an dan Hadist.  

Menerapkan aturan halal-haram merupakan sebuah kewajiban bagi seluruh 

umat Muslim. Seperti yang tertulis dalam surah Al-Baqarah ayat 168 yang 

berbunyi: 

 

 “Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa 

yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-

langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah 

musuh yang nyata bagimu.” (QS. Al-Baqarah : 148) 

Berdasarkan data dari Globalreligiusfuture, Indonesia merupakan 

negara muslim terbesar di dunia. Pada tahun 2020 ini warga Indonesia yang 

menganut agama Islam diperkirakan mencapai 229,62 juta jiwa.7 Namun 

sangat disayangkan kesadaran penduduk muslim Indonesia mengenai halal 

dan sektor makanan Indonesia tidak mencapai 10 besar ranking dunia 

menurut Global Islamic Economic Indicator (GIEI). 

                                                           
7https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/09/25/indonesia-negara-

dengan-penduduk-muslim-terbesar-dunia. Diakses pada 17 September 2020 pada pukul 
14:30 
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Hal inilah yang melatarbelakangi akun Instagram @teman_halal ini dibuat. 

Saat ini @teman_halal memiliki pengikut lebih dari 14,900 orang, dan 210 

postingan. Dibandingkan dengan akun-akun Instagram lainnnya yang juga 

menyediakan informasi halal, akun Instagram @teman_halal ini bisa 

dikatakan berbeda. Akun ini membahas materi secara detail, misalnya satu 

tema dapat dibagi menjadi beberapa postingan. Akun Instagram 

@teman_halal juga memiliki postingan yang di desain sendiri (tidak 

memposting ulang dari akun lain) tentunya membuat akun ini memiliki ciri 

khas tersendiri. Dengan bahasa yang mudah dimengerti beserta desain yang 

khas, membuat akun @teman_halal ini semakin menarik. Namun apakah akun 

ini memiliki efektifitas tinggi dalam memenuhi kebutuhan informasi audiens 

atau followersnya? Karena itu penulis tertarik untuk meneliti efektivitas akun 

Instagram @teman_halal terhadap pemenuhan kebutuhan informasi gaya 

hidup halal. Objek pada penelitian ini yaitu efektivitas akun Instagram 

@teman_halal, sedangkan subjeknya yaitu followers akun tersebut. 

 

B. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang yang digambarkan diatas, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah seberapa efektif akun Instagram @teman_halal 

dalam pemenuhan kebutuhan informasi followers terkait gaya hidup halal? 

 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 
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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar 

efektivitas akun Instagram @teman_halal dalam pemenuhan kebutuhan 

informasi gaya hidup halal. 

 

2. Manfaat Penelitian  

a. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan ilmu dan pengetahuan di 

bidang ilmu komunikasi khususnya Instagram. Selain itu diharapkan dapat 

menjadi rujukan atau pembanding untuk penelitian berikutnya. Dan dengan 

adanya penelitian ini diharapkan dapat menemukan cara menyampaikan 

informasi atau berdakwah di Instagram yang lebih efektif dan mudah diterima 

oleh audiens. 

 

b. Manfaat Praktis 

Penelitian ini untuk mengetahui seberapa tingkat efektivitas akun 

Instagram @teman_halal dalam pemenuhan kebutuhan informasi gaya hidup 

halal bagi followers akun @teman_halal. 

 

D.   Kajian Pustaka 

Kajian pustaka bertujuan untuk mendeskripsikan hubungan antara 

masalah yang diteliti dengan penelitian terdahulu yang sejenis dan relevan, 

dan juga digunakan untuk mengetahui perbandingan ataupun perbedaan yang 

terdapat dalam penelitian sebelumnya.  
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Sebelum penelitian ini dilakukan, terdapat beberapa penelitian 

terdahulu dengan tema serupa yakni efektivitas dengan subjek maupun objek 

hingga fokus yang berbeda-beda. Berikut ini beberapa penelitian terdahulu 

yang sejenis dan berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan: 

Pertama, penelitian oleh Afifah Nur Hidayah Isnaini yang berjudul 

“Efektivitas Media Dakwah Pada Followers Akun Instagram @Nunuzoo Di 

Kalangan Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta” pada tahun 2018. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengukur seberapa efektif akun Instagram 

@nunuzoo sebagai media dakwah terhadap followers-nya dikalangan 

mahasiswa KPI UIN Sunan Kalijaga. Teori yang digunakan adalah teori 

efektivitas oleh Stewart L. Tubss dan Sylvia Moss. Penelitian ini menggunakan 

pendekatan kuantitatif dengan metode survey, dan menggunakan kuesioner 

atau angket sebagai sumber data utama. Hasil dari penelitian tersebut 

menunjukkan angka 3,65, dimana angka terebut termasuk kategori efektif. 

Dengan kesimpulan bahwa akun Instagram @nunuzoo dinyatakan efektif 

sebagai media dakwah di kalangan mahasiwa KPI UIN Sunan Kalijaga 

Yogyakarta. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan 

adalah subjek dan objek penelitian. Dalam penelitian yang akan dilakukan 

nanti, objek penelitiannnya adalah efektivitas akun Instagram @teman_halal 

dan subjeknya yaitu pengikut akun Instagram @teman_halal. Teori yang 

digunakan menggunakan teori efektivitas oleh Herbert C. Kelman.8 

                                                           
8 Afifah Nurhidayah Isnaini, Efektivitas Media Dakwah Pada Followers Akun Instgram 

@nunuzoo di Kalangan Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Skripsi (Yogyakarta: UIN 
Sunan Kalijaga, 2018), hlm. xi. 
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Kedua, penelitian oleh Shevina Griselda yang berjudul “Efektifitas Akun 

Instagram @komplek.hindunanisah dalam Pemenuhan Kebutuhan Informasi 

Pesantren Tahfidz (Studi Deskriptif Kuantitatif Terhadap Followers Instagram 

@komplek.hindunanisah)” pada tahun 2018. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui seberapa efektif akun Instagram @komplek.hindunanisah dalam 

pemenuhan kebutuhan  informasi pesantren tahfidz. Penelitian ini 

menggunakan studi deskriptif kuantitatif terhadap followers akun Instagram 

@komplek.hindunanisah, dengan menggunakan teknik nonprobability 

sampling. Hasil dari penelitian ini mencapai angka 70,2%, jika melihat dari 

presentase tersebut penelitian ini termasuk dalam kategori efektif. Perbedaan 

dengan penelitian yang akan dilakukan adalah subjek dan objek penelian 

tersebut. Dalam penelitian yang akan dilakukan nanti, objek penelitiannnya 

adalah efektivitas akun Instagram @teman_halal dan subjeknya yaitu pengikut 

akun Instagram @teman_halal.9 

Ketiga, penelitian oleh Mahardika Putra mahasiswa Universitas 

Sanatha Dharma dengan judul “Efektivitas Media Sosial Instagram Sebagai 

Media Komunikasi Pemasaran” studi kasus pada online shop @siramah_jogja. 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif studi kasus, dengan 

subjek penelitiannya adalah pemilik dan pengikut akun @siramah_jogja. Objek 

penelitiannya adalah efektivitas media social Instgaram sebagai media 

komunikasi pemasaran yang dilakukan oleh akun Instagram @siramah_jogja. 

                                                           
9 Shevina Griselda,  Efektivitas Akun Instagram @komplek.hindunanisah dalam 

Pemenuhan Kebutuhan Informasi Pesantren Tahfidz, Skripsi (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 
2018), hlm. xii. 
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Penelitian ini menggunakan metode wawancara serta dokumentasi. 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah 

subjek, serta metode penelitian yang akan digunakan yaitu metode kuantitatif 

dengan meyebarkan kuesioner online melalui media social.10 

Keempat, penelitian oleh Tutut Ismi Wahidar mahasiswa Universitas 

Riau dalam jurnal yang berjudul “Efektivitas Instagram Terhadap Keputusan 

Berkunjung Ke Desa Wisata Buluhcina”. Penelitian ini menggunakan studi 

deskriptif kuantitatif terhadap akun Instagram @desabuluhcina. Penelitian ini 

menggunakan teori S-R atau dikenal dengan stimulus respon, dengan populasi 

sebanyak 165 orang, dan 63 sampel menggunakan rumus Taro Yamene 

dengan presisi 10%. Teknik pengumpulan datanya menggukan kuesioner 

serta pengamatan terhadap akun Instagram @desabuluhcina. Sedangkan hasil 

dari penelitian ini berdasarkan hasil uji hipotesis adalah 0,947 <0,05 dan nilai 

koefisien determinasi keefektivan akun Instagram @desabuluhcina terhadap 

keputusan berkunjung wisatawan yakni 90%. Perbedaan dengan penelitian 

yang akan dilakukan terletak pada objek, subjek, dan juga teori, yaitu 

menggukanan teori efektivitas oleh Herbert C. Kelman.11 

Dari keempat penelitian terdahulu, semuanya meneliti efektifitas pada 

media sosial Instagram. Peneliti memilih akun instagram @teman_halal, 

dimana penelitian ini juga sekaligus menguji efektifitas akun tersebut 

                                                           
10 Mahardika Putra, Efektivitas Media Sosial Instagram Sebagai Media Komunikasi 

Pemasaran, Skripsi (Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma, 2018) hlm. xv. 
11 Tutut Ismi Wahidar, “Efektivitas Instagram Terhadap Keputusan Berkunjung ke 

Desa Wisata Buluhcina”, Jurnal Ilmu Komunikasi, Vol. 9:2 (Desember, 2019), hlm. 186. 
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terhadap pemenuhan kebutuhan informasi followers-nya. Hal tersebut 

menjadi penting karena isu halal-haram selalu menjadi pembahasan yang 

hangat di kalangan masyarakat Indonesia. Dengan demikian akun teman_halal 

ini menjadi salah satu platform yang relate saat ada pembahasan halal-haram 

yang menyeruak ke ruang publik. Dibandingkan dengan penelitian serupa 

sebelumnya, penelitian ini dipastikan akan lebih luas jangkauannya. Karena 

akun teman_halal tidak hanya diikuti oleh bagian kelompok tertentu, seperti 

penelitian Shevina Griselda meniliti pada akun @komplek.hindunannisah 

yang berfokus bagaimana efektivitas akun ini pada followers pesantren tahfidz. 

Atau penelitian Afifah Nurhidayah Isnaini yang dilakukan pada mahasiswa KPI 

UIN. Lebih jauh, pada penelitian ini, secara luas akan mengoleksi jawaban-

jawaban dari followers akun @teman_halal yang tidak hanya dari satu 

komunitas atau kelompok tertentu, namun dipastikan lebih beragam latar 

belakang. Hal tersebut penting untuk mendapatkan informasi yang 

menyeluruh dan lebih beragam dari berbagai sisi. Sehingga kemudian akan 

menghasilkan temuan yang lebih objektif. 

 

E.  Kerangka Teori 

1. Efektivitas 

Menurut Moh Nazir, efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan 

seberapa jauh target kualitas, kuantitas, dan waktu yang dipakai telah sesuai 
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dengan target yang dikehendaki.12 Teori efektivitas menurut Herbert C. 

Kelman dipandang dari komponen komunikan, komunikasi yang efektif akan 

terjadi jika komunikan mengalami internalisasi, (internalization), identifikasi-

diri (self identification) dan ketundukan (compliance).  

Komunikasi mengalami proses internalisasi, jika komunikan menerima 

pengaruh karena perilaku yang dianjurkan sesuai dengan sistem nilai yang 

dianut. Komunikan merasa memperoleh sesuatu yang dapat diterima, pesan 

yang disampaikan memiliki rasionalitas dan bermanfaat. Internalisasi bisa 

terjadi jika komunikatornya memiliki ethos. Dimensi ethos yang paling relevan 

disini ialah credibility yaitu keahlian komunikator atau kepercayaan kita 

terhadap komunikator.13 

Pengikut atau followers akun Instagram @teman_halal berperan 

sebagai komunikan atau yang menerima pesan. Komunikasi akan efektif jika 

followers dapat memahami dan menerima dengan baik pesan yang 

disampaikan oleh akun Instagram @teman_halal. Contohnya pesan mengenai 

informasi dan edukasi gaya hidup halal. Kemudian followers juga dapat menilai 

kredibilitas dari akun Instagram @teman_halal sehingga followers dapat 

menaruh kepercayaan pada akun tersebut. 

                                                           
12 Moh. Nazir, “Efektivitas Dalam Pembinaan Masyarakat Industri”, Makalah (Banda 

Aceh: MUI, 1987), hlm x. 
13 Herdiyan Maulana, Gugum Gumelar, Psikologi Komunikasi dan Persuasi (Jakarta: 

Akademia Permata, 2013), hlm 12. 
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Identifikasi terjadi pada individu (komunikan) apabila ia  merasa puas 

dengan meniru, mengambil pikiran atau perilaku dari orang atau kelompok 

lain (komunikator). Menurut Kelman, dalam indentifikasi, individu 

mengartikan peranannya sesuai dengan peranan orang lain. Ia berusaha 

seperti atau bahkan benar-benar menjadi orang lain. Dimensi ethos yang 

paling relevan dengan identifikasi yaitu atraksi (attractiveness), daya tarik 

komunikator.14 Jika followers merasa puas setelah meniru, mengambil 

perilaku atau pesan dari akun Instagram @teman_halal sehingga komunikasi 

akan dikatakan efektif. 

Setelah followers menerima dan memahami pesan yang disampaikan 

oleh akun Instagram @teman_halal, selanjutnya followers mengambil pesan 

dari akun tersebut kemudian menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. 

Untuk mencapai tahap identifikasi diri, akun Instagram @teman_halal 

tentunya harus memiliki daya tarik tersendiri agar menarik followers untuk 

mengakses informasi tentang gaya hidup halal. Salah satu daya tarik dari akun 

Instagram @teman_halal yaitu gambar pada postingannya yang di desain 

sendiri sehingga orisinil dan tidak sama dengan akun lain. 

Ketaatan (compliance) akan terjadi pada diri komunikan bila ia yakin 

akan mengalami kepuasan, mengalami reaksi yang menyenangkan, 

memperoleh reward (balasan positif) dan terhindar dari punishment 

(keadaan, kondisi yang tidak enak) dari komunikator, jika menerima atau 

                                                           
14 Ibid, hlm 12. 



14 
 

 
 

menggunakan isi pesannya. Pada umumnya ketaatan atau ketundukan akan 

terjadi bila komunikan berhadapan dengan kekuasaan (power) yang dimiliki 

komunikator.  

Dalam hal ini followers akan mengalami ketundukan jika ia 

mendapatkan reaksi yang menyenangkan oleh mengakses akun Instagram 

@teman_halal. Reaksi ini bisa terjadi dari beberapa faktor misalnya merasa 

senang karena melihat postingan-postingan akun Instagram @teman_halal, 

dan tidak merasa bosan karena konten atau penyampainnya yang menarik. 

Followers juga dapat memperoleh reward dan terhindar dari punishment, 

misalnya memperoleh balasan positif ketika berinteraksi langsung dengan 

akun Instagram @teman_halal baik melalui kolom komentar maupun Direct 

Message (pesan langsung). Punishment disini berarti followers terhindar dari 

keadaan tidak menyenangkan ketika berinteraksi langsung dengan akun 

Instagram @teman_halal. 

 

2. Tinjauan Tentang Instagram 

Media sosial merupakan sebuah media online, para penggunanya bisa 

dengan mudah berpartisipasi, berbagi dan menciptakan isi meliputi Blog, 

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

merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh 

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

sosial adalah mengenai menjadi manusia biasa. Manusia biasa yang saling 
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membagi ide, bekerjasama dan berkolaborasi untuk menciptakan kreasi, 

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

menemukan pasangan dan membangun sebuah komunitas. Intinya, 

menggunakan media sosial menjadikan kita sebagai diri sendiri. Selain 

kecepatan informasi yang bisa diakses dalam hitungan detik, menjadi diri 

sendiri dalam media sosial adalah alasan mengapa media sosial berkembang 

pesat. Tak terkecuali, keinginan untuk aktualisasi diri dan kebutuhan 

menciptakan personal branding. 

Kehadiran situs jejaring sosial (social networking site) atau sering 

disebut dengan media sosial seperti Instagram, Facebook, Twitter, dan 

sebagainya merupakan media yang digunakan untuk mempublikasikan 

konten seperti profil, aktivitas atau bahkan pendapat pengguna juga sebagai 

media yang memberikan ruang bagi komunikasi dan interaksi dalam jejaring 

sosial di ruang siber.15 

Secara perangkat teknologi, ketika sebuah akun sudah terhubung maka 

akun tersebut akan mendapatkan informasi terbaru dari pengguna lain. Dari 

informasi itulah pengguna bisa berinteraksi dengan pengguna lainnya. Kasus 

yang lain adalah prosedur pembuatan akun di media sosial, blog, situs, atau 

media siber lainnya juga memungkinkan apapun untuk menyembunyikan 

identitas asli mereka dan membuat sebuah identitas baru. 

                                                           
15 Ruli Nasrullah, Cyber Media, (Yogyakarta: IDEA Press, 2013) hlm 43. 
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Instagram merupakan sebuah aplikasi berbagi foto dan video yang 

memungkinkan pengguna mengambil foto, mengambil video, menerapkan 

filter digital, dan membagikannya ke berbagai layanan jejaring sosial termasuk 

milik Instagram sendiri.16 Seiring berkembangnya dunia digital yang sangat 

pesat, Instagram terus melakukan terobosan-terobosan dalam meng-upgrade 

fiturnya. Berikut ini fitur-fitur Instagram yang berbeda dengan jejaring sosial 

lainnya: 

a.) Mengunggah foto dan video (upload) 

Keunggulan utama dari Instagram yaitu sebagai tempat untuk 

menggunggah dan berbagi berbagai foto dan video kepada pengguna 

lainnya.  

 

b.) Pengikut (followers) dan Mengikuti (following) 

Dalam Instagram sistem sosialnya yaitu dengan menjadi pengikut akun 

pengguna lain yang disebut followers, dan orang yang kita ikuti disebut 

following. 

 

c.) Komentar (comment) 

Cara berkomunikasi dalam Instagram yaitu dengan   memberikan 

komentar pada sebuah unggahan pengguna lain. 

 

                                                           
16 https://id.wikipedia.org/wiki/Instagram diakses pada tanggal 05 Januari 2021 

https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Filter_fotografi&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Instagram


17 
 

 
 

d.) Suka (like) 

Selain komentar, bentuk komunikasi antar pengguna Instagram dapat 

dilakukan dengan cara memberi like, yaitu tanda suka kepada unggahan 

pengguna lain. 

 

e.) Pesan langsung (direct message) 

Hampir sama dengan komentar, direct message dalam Instagram 

merupakan sebuah cara untuk berkomunikasi antar penggunanya, 

bedanya direct message ini bersifat lebih personal, karena hanya bisa 

dibaca oleh orang yang mengirim dan menerima pesan. 

 

f.) Kamera dan efek foto 

   Selain menggunggah foto atau video yang sudah tersimpan di galeri, 

pengguna Instagram juga dapat mengunggah foto ataupun video dari 

kamera Instagram langsung. Pengguna juga dapat menambahkan efek 

untuk menyunting foto agar hasilnya terlihat lebih bagus. 

 

g.) Judul foto (caption) 

Pengguna Instagram dapat memberikan judul atau keterangan pada 

setiap foto ataupun video yang hendak diunggah. 

 

h.) Arroba (@) 
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Instagram meiliki fitur yang dapat digunakan untuk menyebut pengguna 

lain dengan tanda @, dan memasukkan nama pengguna akun tersebut. 

 

i.) Label foto (hashtag) 

Label dalam Instagram merupakan sebuah kode yang memudahkan para 

pengguna untuk mencari foto tersebut dengan menggunakan kata kunci. 

Jika pengguna menggunakan hastag pada foto maka foto tersebut dapat 

lebih  mudah ditemukan.  

j.) Geotagging 

Geotagging ini digunakan untuk menambahkan lokasi pada sebuah 

unggahan foto atau video.  

 

  3. Kebutuhan Informasi 

Informasi merupakan kebutuhan setiap manusia, setidaknya yang 

utama adalah sebagai data dan fakta yang membuktikan adanya suatu 

kebenaran, sebagai penjelas dari hal-hal yang sebelumnya meragukan. 

Menurut Sankarto informasi adalah data yang diolah menjadi bentuk lebih 

berguna, lebih berarti dan bermanfaat bagi penggunanya.17  

Krikelas menyatakan bahwa kebutuhan informasi timbul ketika 

pengetahuan yang dimiliki seseorang kurang dari yang dibutuhkan, sehingga 

mendorong seseorang untuk merancang informasi. Untuk memenuhi 

                                                           
17 Bambang Sankarto, Identifikasi Kebutuhan Informasi, (Bandung: Rekayasa Sains, 

2008), hlm 1. 
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kebutuhan informasi tersebut dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah 

satunya mengakses dari internet. 

Menurut Guha ada empat jenis kebutuhan terhadap informasi, antara 

lain: 

a. Current need approach, yaitu pendekatan kepada kebutuhan 

pengguna informasi yang sifatnya mutakhir. Pengguna berinteraksi 

dengan sistem informasi dengan cara yang sangat umum untuk 

meningkatkan pengetahuannya. Jenis pendekatan ini perlu ada 

interaksi yang sifatnya konstan antara pengguna dan sistem 

informasi. 

b. Everyday need approach, yaitu pendekatan terhadap kebutuhan 

pengguna yang sifatnya spesifik dan cepat. Informasi yang dibutuhkan 

pengguna merupakan informasi yang rutin dihadapi oleh pengguna. 

c. Exhaustic need approach, yaitu pendekatan terhadap kebutuhan 

pengguna akan informasi yang mendalam, pengguna informasi 

mempunyai ketergantungan yang tinggi pada informasi yang 

dibutuhkan dan relevan, spesifik, dan lengkap. 

d. Catching-up need approach, yaitu pendekatan terhadap pengguna 

akan informasi yang ringkas, tetapi juga lengkap khususnya mengenai 

perkembangan terakhir suatu subyek yang diperlukan dan hal-hal 

yang sifatnya relevan.18 

                                                           
18Endang Fatmawati, “Kebutuhan Informasi Pemustaka dalam Teori dan Praktek”, 

Jurnal Info Persadha, Vol. 13: 1 (2015). 
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Berdasarkan jenis kebutuhan yang telah disebutkan diatas maka dapat 

dikatakan kebutuan akan terpenuhi jika seseorang sudah mendapatkan 

informasi yang dibutuhkan. Dengan demikian dalam  penelitian ini indikator 

terpenuhinya kebutuhan followers akun Instagram @teman_halal akan 

kebutuhan informasi yaitu sebagai berikut: 

a. Followers mendapatkan informasi terkini mengenai gaya hidup halal. 

b. Followers mendapatkan informasi spesifik atau khas mengenai gaya 

hidup halal. 

c. Followers mendapatkaan informasi mengenai gaya hidup halal secara 

cepat. 

d. Followers mendapatkan informasi yang mendalam mengenai gaya 

hidup halal. 

e. Followers mendapatkan informasi lengkap mengenai gaya hidup halal. 

f. Followers mendapatkan informasi yang ringkas mengenai gaya hidup 

halal. 

 

F. Sistematika Pembahasan 

Penelitian ini terdiri dari lima bab. Bab pertama berisi tentang latar 

belakang dari topik yang akan diteliti. Latar belakang ini menguraikan 

gambaran umum tentang masalah yang akan diteliti. Setelah menguraikan 

masalah pada latar belakang, selanjutnya menentukan rumusan masalah. 

Rumusan masalah ini berupa pertanyaan yang harus dicari jawabannya. 

Tujuan penelitian berisi apa yang ingin dicapai dalam penelitian ini. Kegunaan 
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dan manfaat penelitian berisi tentang apa yang bisa diambil dari penelitian ini 

untuk pihak-pihak terkait. Kemudian dilanjutkan dengan kajian pustaka atau 

penelitian terdahulu yang pernah dilakukan. Selain itu pada bab satu ini 

membahas teori apa saja yang akan digunakan dalam penelitian nanti. Poin 

penting dari bab ini yaitu untuk memperoleh pemahaman yang akan dijadikan 

landasan dalam penelitian. 

 Bab kedua merupakan metode penelitian. Berisi tentang metode-

metode yang digunakan dalam penelitian, variabel penelitian, definisi 

konseptual dan operasional. Objek penelitian ini bersisi tentang jenis 

penelitian, sumber data, dan teknik analisis data. 

Bab ketiga adalah gambaran umum dari objek yang akan diteliti. Bab 

ini menjelaskan tentang apa itu akun Instagram @teman_halal, serta sejarah 

dibuatnya akun tersebut. Kemudian apa tujuan akun Instagram @teman_halal 

dibuat, dan pengikut akun tersebut. 

Bab empat yaitu pembahasan dan hasil penelitian. Pada bab ini akan 

diuraikan hasil dari penelitian yang telah di analisis dan di olah sebelumnya. 

Bab lima atau bab terkhir berisi tentang kesimpulan dan saran untuk 

penelitian berikutnya. 

 

  



 

 
 

BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan deskripsi data hasil penelitian yang dilakukan kepada 99 

responden yang merupakan followers akun Instagram @teman_halal, maka 

dapat ditarik kesimpulan masing-masing indikator sebagai berikut: 

 

1. Indikator Internalisasi Diri 

Berdasarkan hasil perhitungan skor rata-rata indikator internalisasi 

diri yang diperoleh nilai sebesar 4,50 sehingga termasuk dalam kategori 

sangat efektif. 

 Dari empat item pada indikator internalisasi diri, semuanya 

menunjukkan hasil sangat efektif. Pada item 1 tentang akun Instagram 

@teman_halal memberikan informasi gaya hidup halal menunjukkan angka 

4,50. Item 2 tentang tingkat pemahaman informasi diperoleh angka sebesar 

4,39. Item 3 tentang tingkat kredibilitas akun sebesar 4,53. Selanjutnya item 4 

tentang tingkat kepercayaan terhadap akun diperoleh nilai sebesar 4,59. Pada 

indikator ini, akun Instagram @teman_halal sangat efektif membentuk 

internalisasi diri pada followers. Akun Insatgram @teman_halal membuat 

responden memperoleh sesuatu yang bermanfaat, dan informasi  yang 

disampaikan oleh akun Instagram @teman_halal dapat dengan mudah 
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diterima. Hal ini dikarenakan akun Instagram @teman_halal memiliki 

kredibilitas akun sehingga informasi yang disampaikan dapat dipercaya. 

 

2. Indikator Identifikasi Diri 

Hasil perhitungan skor rata-rata indikator identifikasi diri diperoleh 

nilai sebesar 3,60 dan termasuk pada kategori efektif. 

Dari empat indikator identifikasi diri, tiga item diantaranya 

menunjukkan hasil sangat efektif, dan satu item menunjukkan hasil efektif. 

Pada item nomor 5 tentang tingkat kepuasan terhadap informasi diperoleh 

nilai sebesar 4,26 dan termasuk kategori sangat efektif. Item nomor 6 tentang 

tingkat kepentingan pesan sebesar 4,51termasuk dalam ketegori sangat 

efektif. Item nomor 7 tentang tingkat penerapan pesan sebesar 4,01 termasuk 

dalam ketegori efektif. Sedangkan item nomor 8 sebesar 4,46 dan termasuk 

dalam kategori sangat efektif. Sehingga kesimpulannya yaitu akun Instagram 

@teman_halal efektif dalam membuat identifikasi diri pada followers.  

 

3. Indikator Ketundukan 

Berdasarkan hasil perhitungan skor rata-rata indikator ketundukan 

diperoleh nilai sebesar 4,17 termasuk dalam kategori efektif. 

Pada item 9 tentang tingkat kesenangan responden diperoleh nilai 

sebesar 4,35 termasuk dalam kategori sangat efektif. Item 10 tentang tingkat 

ketidakbosanan terhadap postingan sebesar 4,13 termasuk pada kategori 

efektif. Item 11 tentang tingkat gangguan postingan sebesar 4,32 termasuk 
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dalam kategori sangat efektif. Selanjutnya item nomor 12 memperoleh nilai 

sebesar 3,89 dan termasuk dalam ketegori efektif. Kesimpulannya yaitu akun 

Instagram @teman_halal efektif dalam menimbulkan ketundukan dalam diri 

followers. Hal ini karena followers mengalami kepuasan, reaksi yang 

menyenangkan, dan memndapatkan balasan positif ketika mengirim pesan 

kepada akun Instagram @teman_halal. 

 

4. Indikator Current Need Approach 

Berdasarkan hasil perhitungan skor rata-rata indikator current need 

approach diperoleh nilai sebesar 4,38 sehingga termasuk dalam kategori 

sangat efektif. Dapat disimpulkan bahwa akun Instagram @teman_halal sangat 

efektif dalam menyampikan informasi yang bersifat mutakhir. 

Dari tiga indikator, semuanya memperoleh hasil sangat efektif. Pada 

item nomor 13 tentang tingkat mengakses postingan memperoleh nilai 4,51. 

Item nomor 14 tentang tingkat penyampaian informasi terbaru memperoleh 

nilai 4,36, dan item nomor 15 tentang tingkat penyampaian informasi terbaru 

memperoleh nilai 4,27.  

 

5. Indikator Everyday Need Approach 

Pada perhitungan skor rata-rata indikator everyday need approach 

diperoleh nilai sebesar 4,29. Dapat disimpulkan bahwa akun Instagram 

@teman_halal sangat efektif dalam memenuhi kebutuhan pengguna yang 

bersifat spesifik dan cepat. 
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Pada indikator everyday need approach, terdapat dua indikator 

menunjukkan hasil efektif, dan satu indikator menunjukkan hasil sangat 

efektif. Item nomor 16 tentang tingkat pemenuhan kebutuhan informasi 

spesifik mendapatkan nilai sebesar 4,17 dan termasuk dalam kategori efektif. 

Item nomor 17 tentang tingkat ketepatan penggunaan Instagram memperoleh 

nilai sebesar 4,52 termasuk dalam kategori sanggat efektif. Selanjutnya item 

nomor 18 tentang tingkat ketertarikan responden mendapatkan nilai 4,18 

sehingga termasuk dalam kategori efektif. 

 

6. Indikator Exhaustic Need Approach 

Skor rata-rata indikator exhaustic need approach mendapatkan nilai 

sebesar 4,04. Hal ini dapat disimpulkan bahwa kebutuhan followers akan 

informasi gaya hidup halal yang mendalam dan lengkap dapat terpehuni oleh 

akun Instagram @teman_halal. 

Pada indikator exhaustic need approach terdapat dua item yang 

menunjukkan hasil yang berbeda. Item nomor 19 memperoleh hasil sebesar 

3,85 yang termasuk dalam kategori efektif. Sedangkan item nomor 20 

memperoleh nilai 4,23 dan termasuk dalam kategori sangat efektif. 

 

 

 

7. Indikator Catching-up Need Approach 
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Berdasarkan hasil perhitungan skor rata-rata indikator  catching-up 

need approach diperoleh nilai sebesar 3,87. Jadi dapat disimpulkan bahwa 

akun Instagram @teman_halal efektif dalam memberikan informasi mengenai 

gaya hidup halal yang ringkas namun lengkap kepada followers.  

Pada item nomor 21 tentang tingkat kelengkapan informasi 

memperoleh nilai sebesar 3,19 dan termasuk dalam kategori efektif. Item 

nomor 22 tentang tingkat pengemasan informasi secara ringkas diperoleh 

nilai sebesar 4,17 yang termasuk pada kategori efektif. Dan item nomor 23 

tentang tingkat pemahaman informasi secara ringkas memperoleh nilai 

sebesar 4,27. 

 

B. Saran 

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, akun Instagram 

@teman_halal efektif dalam memenuhi kebutuhan followers terkait informasi 

gaya hidup halal. Akan tetapi hal tersebut dapat ditingkatkan lagi agar menjadi 

sangat efektif. Adapun hal-hal yang perlu di evaluasi agar hasilnya menjadi 

sangat efektif adalah sebagai berikut: 

1. Melihat beberapa minggu terkahir tidak adanya postingan dari akun 

Instagram @teman_halal, akan lebih baik jika ditingkatkan lagi 

konsistensinya dalam membuat dan menggunggah konten. Hal ini 

berhubungan dengan indikator everyday need approach bahwa followers 

selalu menunggu unggahan akun Instagram @teman_halal setiap hari.  
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2. Agar followers lebih merasa nyaman seperti pada indikator ketundukan, 

hendaknya admin Instagram @teman_halal lebih cepat memberikan 

respon jika ada yang bertanya dengan mengirimkan pesan khusunya pada 

fitur DM (direct messange) Instagram.  
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