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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. LATAR BELAKANG 

Kehidupan manusia tidaklah pernah dalam kondisi statis. Dinamika 

kehidupan manusia merupakan perubahan yang tidak pernah bisa dihindari. 

Perubahan-perubahan tersebut merupakan proses adaptasi manusia terhadap 

pergerakan dari lingkungan sekitarnya. Salah satu bentuk adaptasi manusia 

adalah dengan menciptakan berbagai macam hal yang bertujuan mempermudah 

hidup mereka dan kita mengenalnya dengan teknologi. Teknologi menjadi 

bagian dari kehidupan manusia dalam segala aspek, baik sosial, ekonomi, 

politik tidak dapat dipisahkan dari kemajuan teknologi. Dapat dikatakan bahwa 

teknologi kini menjadi sebuah kebutuhan manusia. Salah satunya adalah 

internet. Internet muncul di pertengahan 1990-an sebagai medium  massa baru 

yang amat kuat (Vivian, 2008). Internet punya kapasitas untuk memampukan 

orang berkomunikasi, bukan sekedar menerima pesan belaka, dan mereka bisa 

melakukannya secara real time. Dengan internet masyarakat di buat instan 

dalam berbagai hal, baik dalam berkomunikasi,  pengetahuan, ataupun 

berekpresi. Kemudahan mencari informasi yang ditawarkan oleh internet, 

membuat jumlah pengguna internet dari tahun ke tahun semakin meningkat. 

Berdasarkan data yang diambil dari website Asosiasi Penyelenggara Jasa 
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Internet Indonesia pada tahun 2014 penggunaan internet di Indonesia sudah 

mencapai 107 juta dan 139 juta pengguna pada tahun 2015. Sehingga terdapat 

kenaikan pengguna internet sebanyak 22 juta pengguna. 

Kemunculan teknologi internet secara otomatis turut pula 

mempengaruhi perkembangan penggunaan media sosial di masyarakat.  Media 

sosial adalah media online yang  mendukung interaksi sosial (Nurudin, 2012).  

Dari survey yang dilakukan Goodstein (2007), didapatkan bahwa pengguna 

aktif terbanyak media sosial memiliki rentan usia 14-19 tahun dengan 

presentase 40,5%. Hal itu membuktikan bahwa media sosial menjadi salah satu 

alat bersosialisasi yang sedang tren terutama dikalangan remaja karena 

banyaknya kemudahan yang ditawarkan media sosial membuat para remaja 

betah berlama – lama berselancar di dunia maya. Kegunaan media sosial yang 

beragam menjadikan media sosial tidak hanya sebagai media berosialisasi tetapi 

juga dapat sebagai media berjualan, hiburan, dan lain-lain. Ditambah dengan 

banyaknya gadget yang dipenuhi dengan aplikasi media sosial membuat 

masyarakat mau tidak mau  mengikutinya, sehingga pengguna media sosial dari 

tahun ke tahun semakin meningkat. Hal tersebut dapat terlihat dari data yang 

diperoleh dari www.emarketer.com bahwa pada tahun 2011 pengguna media 

sosial hanya mencapai 34 juta orang, tahun 2012 sebanyak 52 juta orang, tahun 

2013 sebanyak 67 juta orang dan terakhir pada tahun 2014 pengguna media 

sosial di Indonesia sudah mencapai angka 79 juta orang. Angka tersebut 

http://www.emarketer.com/
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menjadikan Indonesia menjadi pengguna aktif media sosial terbesar di Asia. 

Berdasarkan Survei Data Global Web Index, Indonesia memiliki 79,7% user 

aktif di media sosial mengalahkan Filipina 78%, Malaysia 72%, Cina 67%. 

Adapun salah satu media sosial yang kini sedang banyak peminatnya 

adalah instagram. Instagram adalah media sosial berbasis foto atau gambar 

dimana user dapat berbagi berbagai macam foto atau gambar untuk diunggah, 

melihat-lihat dan menikmati foto/gambar yang diunggah oleh user lainnya. 

Kevin Strom yang merupakan pendiri instagram sengaja membuat instagram 

sebagai media khusus untuk mengunggah foto maupun video. Dalam  instagram  

tersedia fitur explore, dimana pengguna dapat melihat foto maupun video yang 

disukai oleh banyak orang. Fitur video pada instagram sebenarnya fitur baru 

yang dikeluarkan oleh Kevin Storm pada Juni 2013. Jadi selain berbagi foto 

user juga dapat berbagi video. Video di instagram  memiliki batas waktu yaitu 

hanya 15 detik. Batas waktu yang dimiliki instagram lebih banyak 

dibandingkan dengan vine, salah satu media sosial yang juga berfungsi untuk 

berbagi video pendek, yaitu hanya 6 detik. Hal tersebut tidak menghalangi para 

pengguna akun ini untuk tidak mengunggah video mereka. Instagram  masuk 

dalam media sosial terpopuler di Indonesia dibawah facebook, twitter, google+, 

dan linkedin tetapi pertumbuhan instagram mengalami pertumbuhan yang tidak 

kalah pesat dengan facebook. Dalam survei yang dilakukan pada kuartal empat 

2013, dan dipublikasikan pada Januari 2014 tersebut, tercatat Facebook hanya 
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memiliki pertumbuhan pengguna aktif sebesar 3 persen saja. Sementara 

instagram, mencapai 23 persen. Reddit menjadi situs jejaring sosial terbesar 

kedua dengan pertumbuhan 13 persen, diikuti dengan LinkedIn yang 

memperoleh 9 persen. Dikutip dari Digital Trends (22/1/2014), survei yang 

dilakukan Global Web Index tersebut dilakukan di 32 negara —tidak termasuk 

China— dengan jumlah responden hingga 170 ribu orang. 

Kegemaran mengunggah video dalam akun instagram melahirkan tren 

baru di kalangan anak muda khususnya mahasiswa. Mahasiswa memiliki peran 

penting yang dapat menjadikan fungsi dari instagram itu sendiri menjadi wadah 

kreatifitas dan ekspresi. Sikap kritis mahasiswa menjadikan mereka lebih cepat 

menanggapi berbagai hal baru yang muncul dalam masyarakat. Mereka bebas 

menyalurkan kreatifitasnya dalam bentuk video, seperti comedy, music, art, 

food, beatbox, dan stopmotion, sehingga lahirlah indovidgram. Berdasarkan 

blog milik Juju Onyols diketahui bahwa indovidgram adalah komunitas bagi 

siapa saja yang mengunggah video mereka yang berdurasi 15 detik dengan 

tujuan menghibur dan saling menunjukan kreatifitas. Pertumbuhan  

indovidgram  itu sendiri cukup pesat, dilihat dari pertumbuhan followers 

indovidgram tercatat sudah 109.000 followers sejak berdirinya komunitas ini 

pada tanggal 6 April 2014 hingga 16 Juni 2014. Bahkan pada bulan Maret 2015 

indovidgram telah mencapai 9.870.000 followers. Komunitas ini muncul sekitar 

bulan Februari 2014 yang awalnya dipelopori oleh 7 orang anak-anak muda 
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kreatif Indonesia, yaitu Bena Kribo (@benakribo), Marlo Ernesto 

(@marloernesto), Chandra Liow (@Chandraliow), Aulion (@aulion), 

Vendryana (@moinblog), Ardina (@ardinhai), dan Dhino Haryo 

(@dhinoharyoo). Di dalam indovidgram sendiri dibagi menjadi dua anggota, 

yaitu Creator dan Watcher. Creator adalah mereka yang sering membuat 

kemudian menggugah video mereka, sedangkan watcher adalah mereka yang 

hanya menjadi penikmat dan komentator video yang sudah di unggah oleh 

creator video di instagram itu sendiri. Didalam komunitas Indovidgram ini, 

tidak ada kewajiban atau syarat apapun untuk bergabung dan dalam pembuatan 

video sendiri, yang penting adalah dapat membuat orang terhibur dengan 

kreatifitas dan suka membuat video kemudian diupload dan diberi hastag 

#indovidgram. 

 Banyaknya pengikut indovidgram membuat para anak muda di setiap 

kota ingin membuat wadah yang sama dengan ruang lingkup yang lebih kecil. 

Salah satunya adalah di kota Malang dengan  nama Malangvidgram. Menurut 

Faris Huda Oktavian selaku ketua dari Malangvidgram, komunitas ini 

merupakan official ke 19 dari 19 official indovidgram. 2 dari 19 official 

tersebut adalah Negara Jepang dan Bangkok. Malangvidgram  sendiri terbentuk 

pada tanggal 1 Agustus 2014 yang diawali oleh Agnia salah satu mahasiswa di 

kota Malang. Agnia kemudian mengajak ke enam temannya, yaitu Faris, 

Anggara, Imelda, Fajri, Azis, dan Tata untuk membuat komunitas yang sama 
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untuk kawasan Malang Raya dengan tujuan malangvidgram dapat menjadi 

wadah bagi siapa saja yang ingin menyalurkan  ide, ekspresi, dan kreatifitas 

mereka dalam bentuk video di instagram serta juga dapat sebagai informasi 

pada khalayak tentang kota Malang.  Namun saat mereka membentuk 

malangvidgram pada bulan Agustus itu masih belum di akui sebagai official 

indovidgram regional malang, melainkan pada bulan Oktober malangvidgram 

resmi sebagai official komunitas indovidgram regional Malang. 

Malangvidgram kini sudah memiliki 33 anggota tetap dan masih bisa 

bertambah tiap minggunya. Di setiap minggunya akan selalu ada pertemuan 

tiap anggotanya dengan tujuan agar tiap anggota bisa saling saling mengenal 

serta dapat bertukar ide. Hingga saat ini pengikut malangvidgram sudah 

mencapai 5.417 followers dan itu akan terus bertambah tiap waktunya. 

Banyaknya jumlah follower yang terus bertambah serta banyaknya 

video yang sudah dibuat dengan tema yang berbeda tiap minggunya, 

menunjukkan ketertarikan mereka terhadap video di instagram itu sendiri. 

Tidak hanya dilihat dari itu, ketertarikan terhadap video di instagram dilihat 

dari banyaknya komentar yang diberikan disetiap videonya. Hal tersebut 

menjadikan motivasi diri bagi pengguna lainnya untuk terus menghasilkan 

video-video di instagram lainnya yang lebih inovatif sebagai bentuk ekpresi dan 

kreativitas diri. Video kreatif itu sendiri ditandai dengan konten isi video yang 

disajikan sehingga menarik perhatian penikmatnya, gampang dimengerti karena 
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menggunakan istilah istilah yang sedang tren di kalangan anak muda. Dengan 

adanya pemanfaatan video pada instagram yang dilakukan oleh 

malangvidgram, hal ini membuat peneliti ingin mengetahui bagaimana 

pemaknaan atau penerimaan (resepsi) di kalangan anak muda khusunya 

mahasiswa dalam memaknai video sebagai media ekspresi dan kreativitas 

melalui instagram. 

1.2. RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan  uraian latar belakang tersebut, rumusan masalah dari 

penelitian ini, yaitu:  

“Bagaimana pemaknaan mahasiswa yang menjadi follower akun 

instagram @malangvidgram terhadap video di instagram sebagai media 

ekspresi dan kreativitas?” 

1.3. TUJUAN PENELITIAN 

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pemaknaan 

mahasiswa yang menjadi follower akun instagram @malangvidgram terhadap 

video di instagram sebagai media ekspresi dan kreativitas. 

1.4. MANFAAT PENELITIAN 

1.4.1 Secara Akademis 

Manfaat penelitian ini adalah untuk mengembangkan ranah kajian tentang 

pemaknaan audiens terhadap pengguna media sosial pada video di 
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instagram. Diharapkan penelitian ini memberikan manfaat bagi 

pengembangan ilmu komunikasi mengenai studi resepsi, serta dijadikan 

sebagai referensi khususnya bagi mahasiswa atau peneliti yang akan 

melakukan penelitian sejenis. 

1.4.2 Secara Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan baru mengenai 

pemanfaatan video di instagram sebagai media ekspresi dan kreativitas 

bagi para pengguna media sosial khususnya instagram yang dulunya 

hanya digunakan sebagai media penghubung antar personal maupun 

mengunggah foto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


