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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 Perkembangan pesat teknologi informasi menempatkan sistem informasi 

sebagai elemen penting dalam aktivitas sehari-hari. Salah satu tren dalam 

teknologi informasi adalah pemanfaatan internet. Internet dapat diartikan sebagai 

jaringan komputer luas dan besar yang mendunia, yaitu menghubungkan pemakai 

komputer dari suatu negara ke negara lain di seluruh dunia, di mana di dalamnya 

terdapat berbagai sumber daya informasi dari mulai yang statis hingga yang 

dinamis dan interaktif. 

Secara umum ada banyak manfaat yang dapat diperoleh apabila seseorang 

mempunyai akses ke internet. Berikut ini sebagian dari apa yang tersedia di 

internet:  

1. Informasi untuk kehidupan pribadi: kesehatan, rekreasi, hobi, dan 

pengembangan pribadi, rohani, serta sosial. 

2. Informasi untuk kehidupan profesional/pekerja: sains, teknologi, 

perdagangan, saham, komoditas, berita bisnis, asosiasi profesi, dan 

berbagai forum komunikasi.  

Satu hal yang paling menarik ialah keanggotaan internet tidak mengenal 

batas negara, ras, kelas ekonomi, ideologi atau faktor-faktor lain yang biasanya 

dapat menghambat pertukaran pikiran. Internet adalah suatu komunitas dunia 

yang sifatnya sangat demokratis serta memiliki kode etik yang dihormati segenap 

anggotanya. Manfaat internet terutama diperoleh melalui kerjasama antar pribadi 
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atau kelompok tanpa mengenal batas jarak dan waktu. Semenjak diciptakannya 

internet, maka dunia seakan melebihi kapasitas di luar ambang batas. Tidak hanya 

orang-orang dari kalangan tertentu yang dapat muncul di berita, tetapi semua 

orang sekarang dapat berperan dalam menyiarkan seluruh hal, bahkan tentang 

dirinya sendiri (Litbang Depkes, 2009) 

Berbicara tentang menyiarkan dunia, menyiarkan diri kita, maka kita 

secara tidak langsung membicarakan situs YouTube.com. Pada tahun 2007 

YouTube mencapai puncak kesuksesannya dalam persaingan bisnis di internet 

setelah mereka memiliki ribuan bahkan sampai jutaan member baik yang aktif 

maupun yang tidak aktif di seluruh dunia. YouTube merupakan situs video yang 

menyediakan berbagai informasi berupa ‘gambar bergerak’ dan bisa diandalkan. 

Situs ini memang disediakan bagi mereka yang ingin melakukan pencarian 

informasi video dan menontonnya langsung. Kita juga bisa mengunggah (meng – 

upload) video ke server YouTube dan membaginya ke seluruh dunia (Baskoro, 

2009:58). 

YouTube diprakarsai oleh tiga orang mantan pegawai perusahaan Paypal 

yaitu Chad Hurley, Steve Chen, dan Jawed Karim. Hurley merupakan alumnus 

design di University Indiana Pennsylvania, sedangkan Chen dan Karim alumnus 

ilmu komputer di University Illinois Urbana-Champaign. Nama domain 

‘YouTube.com’ sendiri diaktifkan pada 15 Februari 2005, dan pada bulan-bulan 

berikutnya YouTube mulai dibangun. Mereka mempublikasikan preview dari 

website tersebut pada Mei 2005, atau 6 bulan sebelum launching secara resmi 

(Apocalytyo, 2010) 
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Dengan perkembangan yang sangat pesat, YouTube sukses menarik minat 

Google.inc. Oktober 2006 Google.inc sukses mengakuisisi YouTube dengan nilai 

transaksi $1, 65 miliar. Saat ini, menurut penyedia data market internet 

‘ComScore’, YouTube merupakan penyedia video online terbesar di AS dengan 

market share 43% dan lebih dari 6 milliar video dilihat di bulan Januari 2009 

(Apocalytyo, 2010) 

Tingginya jumlah penonton dan video di YouTube, wajar jika YouTube 

menjadi bagian dalam budaya internet. Kebebasan setiap orang menikmati 

komputer pribadi mereka tanpa intervensi dari pemerintah mampu menyajikan 

berita dari sudut pandang yang lebih variatif. 

Kaitannya dengan penelitian kali ini, dimana situs YouTube telah banyak 

melahirkan bintang-bintang baru ditengah masyarakat, dengan hanya mengunduh 

video-video mereka dengan berbagai ekspresi unik, yang kemudian ditonton oleh 

banyak orang, video mereka disukai banyak orang, pada akhirnya menjadi 

perbincangan masyarakat yang kemudian menjadikan mereka populer dalam 

waktu singkat, entah kepopuleran mereka akan berlangsung dalam waktu yang 

panjang atupun sesaat. 

Tidak bisa dipungkiri bahwa popularitas sangat didambakan oleh banyak 

orang sebagai pengakuan terhadap diri oleh masyarakat luas, dengan popularitas 

tentunya, banyak hal dengan mudah dapat tercapai. Dapat kita lihat Justin Bieber 

dari Amerika dikenal oleh banyak orang didunia dan menjadikannya bintang top 

dunia dalam dunia music yang banyak digandrungi kaula muda termasuk di 

Indonesia mengawali kepopularitasannya dari situs YouTube. 
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Justin Drew Bieber lahir tanggal 1 Maret 1994 di Stratford, Ontario. Dia 

sebenarnya merupakan warga negara dari Kanada. Awal mulanya terjun ke dunia 

musik dan menembus pasar Amerika tergolong mujur dan juga diawali dengan 

kerja keras.Kenapa tergolong mujur, dia pertama kali ditemukan oleh seorang 

pemandu bakat yaitu Scooter Braun di situs video Youtube. Karena merasa 

talenta yang dimiliki oleh Justin inilah, Scooter Braun (akhirnya menjadi 

manager) terbang ke Kanada untuk menemuinya. Braun lalu balik ke Amerika 

dan berdiskusi dengan Usher, lalu mereka sepakat untuk mengontrak Justin, 

disinilah petualangan dimulai. Pada tanggal 17 November 2009, dikeluarkanlah 

album perdana Justin Bieber yaitu My World. Album perdana tersebut sukses 

melambung empat single dengan lagu andalan “One Time”. Karena sukses, pada 

bulan Maret diluncurkan Album My World 2.0 dengan single andalan “Baby”. 

Pada lagu ini, Justin Bieber berduet dengan penyanyi Ludacris (Johan simamora, 

2010) 

YouTube telah menjadi fenomena yang mendunia, secara tidak langsung 

YouTube telah membentuk kepopularitasan dalam diri seseorang yang bukan 

siapa-siapa menjadi terkenal dan menjadi populer dalam waktu singkat. Untuk itu 

peneliti memutuskan untuk meneliti fenomena tersebut. Dalam penelitian ini, 

responden yang diambil berasal dari kalangan mahasiswa. Hal ini dikarenakan 

mahasiswa merupakan kaum intelektual dan unsur yang paling sadar dalam 

masyarakat. Sebagai Agent of Change sekaligus pencipta dan penyebar 

kebudayaan tinggi. 



 5 

Selain itu, perbincangan muncul dikalangan mahasiswa menanggapi 

kepopularitasan Justin Bieber yang berawal dari video mereka di Situs Youtube. 

Sebagian besar mahasiswa menanggapi dengan positif bahwa mereka memang 

pantas menjadi popular karena video mereka yg berawal di situs YouTube, dan 

mereka memang memiliki kreatifitas dan bakat didunia music. Tidak hanya 

perbincangan mahasiswa yang menanggapi secara positif tentang Justin Bieber, 

mahasiswa pun semakin antusias untuk melihat video-video lain yang tidak kalah 

unik dari video mereka, bahkan ada beberapa mahasiswa yang ikut mencoba 

mengupload video hasil kreatifitas mereka ke situs You Tube. 

Dengan sifat, peran, dan fungsi mahasiswa tersebut serta fenomena yang 

terjadi di kalangan mahasiswa tersebut, maka peneliti memilih mahasiswa sebagai 

sampel dalam penelitian ini. Khususnya mahasiswa Jurusan Ilmu Komunikasi 

Universitas Muhammadiyah Malang.  

B. Rumusan Masalah : 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan pertanyaan 

permasalahannya (problem question) penelitian sebagai berikut : 

Seberapa besar persepsi positif ataupun negatif dari mahasiswa tentang 

situs Youtube sebagai media popularitas seseorang ? 

C. Tujuan Penelitian : 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besar persepsi positif ataupun 

negatif dari mahasiswa  Ilmu Komunikasi UMM tentang situs Youtube sebagai 

media popularitas seseorang. 
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D. Manfaat Hasil Penelitian 

 Manfaat akademis: 

Diharapkan dapat memperkaya kajian ilmu komunikasi,  

mengenai internet khususnya situs YouTube sebagai salah satu media 

komunikasi 

Manfaat praktis: 

1. Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi 

untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap sebuah media 

komunikasi 

2. Data yang diperoleh dari penelitian ini dapat menjadi masukan 

bagi situs YouTube dalam meningkatkan kualitasnya sebagai 

media komunikasi. 

 


