
FENOMENA INSTAGRAM STORIES  SEBAGAI KOMUNIKASI PEER-

GROUP DAN AJANG EKSISTENSI DIRI DI KALANGAN SISWI SMA 

NEGERI 1 SEMARANG 

SKRIPSI 

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Program Sarjana 

(S1) Pada Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Bahasa dan Ilmu 

Komunikasi Universitas Islam Sultan Agung Semarang 

 

Penyusun  

Anindyta Dwi Ageftry 

31001400225 

 

PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI  

FAKULTAS BAHASA DAN ILMU KOMUNIKASI  

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG SEMARANG 

2019 



ii 
 

 



 







2 
 

 

MOTTO 

 

My life motto is ‘Do my best, so that I can’t blame myself fot anything’.  

- Magdalena Naeuner 

 

Nothing is impossible, just do it! 

- Stefiyan Fian 

 

I know it’s hard but believe and keep trying and it will be okay cause in your heart is 

the strength to survive it. 

- Ersha Auroryningtyas 

 

Kita tidak akan pernah tahu apa yang terjadi selama kita belum mencoba. 

- Anindyta Ageftry 
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HALAMAN PERSEMBAHAN 

 

 

Skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orang tua 

 dan diri saya sendiri. 
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KATA PENGANTAR 

Alhamdulillah Puji syukur atas kehadirat Allah SWT yang Maha Pengasih 

dan Penyayang yang telah memberikan rakhmat dan karunianya sehingga penulis 

dapat menyelesesaikan penyusunan skripsi ini dengan baik untuk menyelesaikan 

program studi Strata 1 (S1) Ilmu Komunikasi di Universitas Islam Sultan Agung 

Semarang.  

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis mengambil judul “FENOMENA 

INSTAGRAM STORIES SEBAGAI KOMUNIKASI PEER-GROUP DAN 

AJANG EKSISTENSI DIRI DI KALANGAN SISWI SMA NEGERI 1 

SEMARANG”, dengan harapan penelitian ini dapat bermanfaat bagi kita semua 

untuk dapat lebih bijak lagi dalam penggunaan media sosial. Agar penelitian ini dapat 

membuat kita memahami tentang fenomena yang saat ini tengah banyak di alami oleh 

para remaja putri. 

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak, 

dan dalam kesempatan ini tak lupa penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih 

kepada seluruh pihak yang telah membantu kelancaran penyusunan skripsi ini. 

Diantaranya penulis tujukan kepada : 

1. Bapak Hartono, S.S., M.Pd., selaku Dekan Fakultas Bahasa dan Ilmu 

Komunikasi Unissula 
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2. Bapak Mubarok, S.Sos., M.Si., selaku Kepala Program Studi Ilmu 

Komunikasi Unissula yang dengan berbaik hati memberikan segala 

perizinan dan bimbingannya. 

3. Ibu Dian Marhaeni K, S.Sos., M.Si. selaku Dosen pembimbing pertama 

penulis yang telah banyak meluangkan waktunya dan selalu sabar 

membimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini, dan juga memberikan 

semangat saat peneliti mulai mangkrak selama 3 bulan.  

4. Bapak Urip Mulyadi, M.I.Kom. selaku pembimbing kedua penulis yang 

banyak memberikan saran, kritik dan juga motivasi selama bimbingan.  

5. Seluruh dosen Ilmu Komunikasi yang telah banyak memberikan ilmu dan 

berbagi pengalamannya serta wejangan kepada penulis selama kuliah di 

Ilmu Komunikasi UNISSULA. 

6. Kedua orang tua penulis yang telah memberikan dukungan penuh untuk 

penulis menyelesaikan skripsi ini. Yang tidak henti memberikan  

perhatian dan mendoakan setiap tahap yang penulis lalui selama masa 

kuliah hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi.  

7. Kak Wawan, Dio, Mba Ige, Allika, Arsyla yang telah menghibur penulis 

disaat penulis mulai jenuh dalam proses penyusunan skripsi.  

8. Muhammad Iqbal, teman terbaik penulis yang banyak membantu penulis, 

menemani dan memberikan berbagai saran dan dukungan untuk segera 

menyelesaikan skripsi.  
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9. Kedua informan dalam penelitian ini Echa dan Shofi yang telah 

meluangkan waktunya untuk diwawancarai.  

10. Hanindha Dennaya, teman seperjuangan penulis dalam penyusunan 

skripsi. Saling memberikan dukungan dan berjuang bersama-sama untuk 

lulus dari Ilmu Komunikasi Unissula.  

11. Yota Miagil, teman terbaik dikos yang sudah berhasil wisuda duluan. 

Terimakasih sudah memberikan penghiburan selama kita menjadi 

tetangga kosan.  

12. Sufa dan Fani, sahabat penulis yang selalu memberikan support dan 

motivasi.  

13. Ersha dan Ayu, yang berbaik hati memberikan penulis arahan disaat 

penulis bingung mengerjakan skripsi, yang selalu di repotkan karena 

penulis banyak bertanya. Terimakasih banyak.  

14. Serta tidak lupa, kepada teman-teman Ilmu Komunikasi angkatan 2014 

yang berjuang bersama penulis untuk mengejar wisuda di tahun 2019 ini. 

Terimakasih telah banyak memberikan cerita yang luar biasa.  

Demikian pula penulis mohon kepada semua pihak untuk bisa memaklumi 

segala kekurangan yang terdapat di dalam skripsi ini karena hal tersebut dikarenakan 

oleh masih dangkalnya pengetahuan penulis, dan untuk itu dengan segala kerendahan 

hati penulis mohon saran dan masukan demi lebih sempurnanya skripsi ini. 

Semarang, 22 Maret 2019 


	MOTTO
	HALAMAN PERSEMBAHAN
	KATA PENGANTAR

