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PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Semakin berkembangnya teknologi informasi yang ada, serta semakin 

meningkat pula kebutuhan masyarakat akan informasi membawa dunia pada 

perkembangan teknologi komunikasi dewasa ini. Munculnya era media baru (new 

media) memberikan suatu inovasi baru dalam dunia komunikasi. Era new media 

tersebut ditandai dengan muculnya Internet dalam peradaban budaya manusia.  

Roger Everett dalam karya Burhan Bungin yang berjudul 

PORNOMEDIA; Sosiologi Media, Konstruksi Sosial Teknologi Telematika dan 

Perayaan Seks di Media Massa, lebih suka menggunakan kata New 

Communication Technology untuk menjelaskan media (komunikasi) baru yang 

berkembang di Masyarakat. Ia mengatakan ada empat kategori media yang 

banyak memengaruhi manusia, yaitu media tulisan (writing), media cetak 

(printing), media telekomunikasi (telecommunication) dan media komunikasi 

interaktif (interactive communication). 

Perkembangan media di masyarakat semakin pesat ditandai dengan 

lahirnya media baru yakni media interaktif dan media jaringan sebagaimana yang 

dikatakan Roger dirasa sangat bermanfaat dalam membantu segala kebutuhan 



manusia terutama di era yang serba digital saat ini. Kedua media ini dengan 

sekejab mengubah peradaban manusia. 

 Kehadiran media baru ini membawa manusia ke dunia lain, dunia baru 

yang belum pernah terbayang sebelumnya. Dunia yang memungkinkan terjadinya 

interaksi antar manusia di satu belahan dunia dengan manusia di belahan dunia 

lain yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Seperti penggalan lirik lagu 

Nuansa Bening dari Vidi Aldiano “semakin engkau jauh..semakin terasa dekat”. 

Hal ini sering dikenal dengan sebutan Global Village, dimana manusia dari 

berbagai belahan dunia disatukan seolah tinggal dalam satu desa oleh media baru 

yakni Internet. Perkembangan teknologi ini membuat manusia hidup terkelompok  

dalam dua dunia kehidupan, yaitu kehidupan dunia nyata dan kehidupan dunia 

maya (cybercommunity). 

 Internet dianggap sebagai pembuka gerbang peradaban menuju masa 

depan. Perkembangan media yang memiliki jaringan luas ini dimulai sejak tahun 

1960-an dan ketika itu, jaringan terutama digunakan untuk menghubungkan 

mainframe serta terminal. Baru 10 tahun terakhir Internet menjadi tren dan new 

lifestyle terutama dikalangan masyarakat urban. 

Saat ini hampir seluruh masyarakat telah dapat menggunakan layanan 

internet terutama kalangan remaja, hal ini merupakan tuntutan jaman karena jika 

tidak bisa menggunakan Internet maka akan dianggap gaptek (gagap teknologi). 

Para pengguna Internet ini juga sering disebut dengan netter.  



Internet muncul pada tahun 1969 melalui suatu proyek ilmiah dari 

departemen pertahanan Amerika Serikat. Awal ditemukannya Internet ditujukan 

sebagai media jaringan yang dapat menghubungkan para peneliti dengan berbagai 

sumber daya jauh seperti sistem komputer dan pangkalan data yang besar (Lequey 

dalam Ardianto, dkk. 2007: 142). Menurut Lequey internet merupakan jaringan 

longgar dari ribuan komputer yang menjangkau jutaan orang di seluruh dunia 

(Ardianto, 2007: h. 141). Sehingga melalui media Internet penyebaran informasi 

dapat dilakukan secara lebih massive dan lebih ekonomis. 

Salah satu fungsi Internet adalah sebagai media komunikasi dan informasi 

yang modern, dimana dalam proses penyebaran informasinya sangat cepat dan 

fleksibel. Sehingga media Internet sebagai media komunikasi baru semakin 

diminati oleh masyarakat di seluruh dunia, hal ini disebabkan oleh kemudahan 

dan kecepatan (dapat menembus batas ruang dan waktu) yang diberikan oleh 

media internet serta berbagai fasilitas yang diberikan oleh Internet. 

Menurut situs www.litbang.depkes.go.id, 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.  

Sehubungan dengan hal menyiarkan diri sendiri, maka secara tidak 

langsung kita akan tertuju pada situs YouTube.com. Menurut situs 

ixone.wordpress.com, YouTube yang memiliki slogan “Broadcast Yourself” ini 

menempati posisi ketiga dari seratus situs terpopuler diseluruh dunia. Kondisi ini 



semakin meningkatkan popularitas YouTube di jajaran situs sejenisnya. Bahkan 

situs ini menempati ranking pertama sebagai situs video sharing yang paling 

populer.  

 

Gambar 1.1 Halaman depan YouTube 

Sumber : http://www.youtube.com/  

Awalnya, situs YouTube difungsikan untuk berbagi video makan malam 

bersama kawan-kawan Chad di San Fransisco. Tiba-tiba saja situs ini menjadi 

sangat popular di dunia maya, puluhan ribu orang setiap hari meng-upload video 

di situs ini (Aditama, 2010: 57). 

Setelah didirikan, YouTube mendapat suntikan modal pertamanya dari 

investor yaitu Sequoia Capital sebesar $11,5 juta di bulan November 2005 – April 

2006. Dengan tambahan modal yang besar, YouTube berkembang dengan cepat. 



Juli 2006, ada lebih dari 65.000 video baru yang di-upload setiap hari di 

YouTube, dan ada 100 juta video yang dilihat per harinya 

(http://www.usatoday.com/tech/news/2006-07-16-youtube-views_x.htm). 

Pada 9 Oktober 2006, Google Inc membeli YouTube dengan harga 1,65 

miliar dolar AS. Dengan penjualan tersebut, maka kini Chad, Chen, dan Karim 

telah ikut masuk ke dalam lingkaran pengusaha raksasa bernama Google Inc. 

Chad menerima saham YouTube di dalam Google sebanyak 694.087 lembar atau 

sekitar 470 juta dolar AS. Sedangkan Chen menerima 625.366 lembar atau sekitar 

326 juta dolar dan Jawed Karim menerima 137.443 lembar atau 64 juta dolar 

(Aditama, 2010 : 58).  

Dalam buku yang berjudul YouTube dan Google Video; Membuat, 

Mengedit dan Upload Video disebutkan bahwa pada 

awal April 2008 beberapa ISP Indonesia menutup akses ke beberapa situs web 

termasuk YouTube karena memuat film Fitna. Awalnya pemblokiran berupa 

pemblokiran sepenuhnya terhadap seluruh situs web, namun kemudian diubah 

menjadi pemblokiran terhadap URL tertentu yang memuat video tersebut saja. 

YouTube telah menjadi bagian dari budaya internet. Hal ini ditunjukkan 

dengan tingginya jumlah pengunjung dan video di YouTube. Kebebasan setiap 

orang menikmati komputer pribadi mereka tanpa intervensi dari pemerintah 

mampu menyajikan berita dari sudut pandang yang lebih variatif. 

Menyadari pentingnya peran YouTube dalam budaya internet, ‘Pulitzer 

Center’, sebuah lembaga non-profit di AS yang memiliki misi menyiarkan berita 



dengan lebih independen bekerja sama dengan YouTube membuat kontes 

jurnalisme independen tahunan. Diharapkan dengan adanya kontes ini, peran 

citizen journalism semakin kuat dalam menyeimbangkan pemberitaan yang 

dikuasai oleh perusahaan-perusahaan media raksasa 

(http://www.youtube.com/pulitzercenter). 

Yudhi Herwibowo dalam bukunya yang berjudul YouTube : A Success 

Story, setiap pengunjung situs ini bebas menonton video-video yang 

diinginkannya termasuk mengambil video-video tersebut dengan cara men-

download nya. Namun terdapat perbedaan antara pengunjung yang telah terdaftar 

sebagai anggota dengan yang belum terdaftar. Pengunjung yang telah memiliki 

account YouTube bisa menikmati layanan yang disediakan seperti upload video, 

bergabung dengan komunitas, menciptakan channel, dan lain sebagainya. Seluruh 

layanan tersebut tentunya tidak bisa dinikmati oleh pengunjung yang belum 

terdaftar. Layanan yang diberikan YouTube kepada pengunjung yang belum 

memiliki account hanya sebatas pada kebebasan melihat dan men-download 

video. 

YouTube memang sangat populer. Fenomenanya dapat dikatakan mirip 

blog. Apabila blog merupakan buku harian online, YouTube adalah video harian 

online atau Vlog (Video Log). Karena kepopulerannya itulah, beberapa website 

lokal Indonesia juga menyediakan layanan sejenis yang tentunya bernuansa lokal. 

Situs tersebut adalah www.layartancap.com dan www.guebanget.com  (Kindarto, 

2008 : 2). 



Dalam buku yang berjudul YouTube dan Google Video; Membuat, 

Mengedit dan Upload Video, disebutkan sebelum peluncuran YouTube 

tahun 2005, terdapat beberapa metode sederhana yang dapat digunakan oleh 

pengguna komputer awam yang ingin mengunggah video secara daring. Dengan 

antarmuka yang sederhana, YouTube memungkinkan siapa saja dengan 

koneksi internet untuk mengunggah video dan penonton dari seluruh penjuru 

dunia dapat menikmatinya hanya dalam beberapa menit. Keanekaragaman topik 

yang ada di YouTube membuat berbagi video menjadi salah satu bagian yang 

penting dalam kultur berinternet. 

Contoh awal dampak sosial YouTube adalah suksesnya video The Bus 

Uncle pada tahun 2006. Video ini menunjukkan perdebatan antara anak muda 

dengan orang tua di dalam bus di Hong Kong yang kemudian banyak dibahas di 

media-media utama. Video lainnya yang mendapat banyak perhatian adalah 

permainan Pachelbel's Canon dengan menggunakan gitar listrik. Nama pemain 

gitar tidak dipampang di dalam video, namun setelah ditonton oleh jutaan 

penonton, The New York Times mengungkap siapa pemain gitar misterius 

tersebut. Ternyata dia adalah Lim Jeong-hyun, berumur 23 tahun yang berasal 

dari Korea Selatan. 

Di Indonesia, dampak sosial dari YouTube terlihat dari munculnya artis 

dadakan. Seperti contohnya: Briptu Norman dengan lip sing lagu Chaiyya 

Chaiyya, dan Shinta dan Jojo dengan lip sing lagu “Keong Racun”. Video lip sing 

Briptu Norman mendadak menjadi bahan perbincangan karena disaat yang 

bersamaan citra Polri terpuruk. Ini menarik karena dalam video tersebut Norman 



memakai baju polisi sehingga menarik perhatian. Sementara itu, kepopuleran 

video lip sing Shinta dan Jojo dikarenakan syair lagu “Keong Racun” yang 

menggelitik, serta gaya khas Sinta dan Jojo yang bergoyang mengikuti irama 

musik. Sekarang yang terpopuler adalah Ayu Ting-Ting dengan lagu "Alamat 

Palsu". Selain itu, banyak artis dan penyanyi dunia yang mendapatkan ketenaran 

dari situs ini, salah satunya yang menjadi fenomenal ialah penyanyi muda Justin 

Bieber. 

Dengan segala kemudahan yang di tawarkan oleh situs YouTube ini, 

setiap orang dapat dengan leluasa meng-upload atau mengunggah video 

pribadinya seperti video dokumentasi sebuah acara, video lip sing hingga video 

saat bernyayi seperti yang sedang marak di situs ini seperti beberapa contoh 

diatas. Hal ini juga berarti situs YouTube banyak dimanfaatkan oleh netter atau 

pengguna Internet sebagai media aktualisasi diri. 

Menurut Abraham Maslow, hierarki kebutuhan terbagi menjadi beberapa 

tingkatan mulai dari tingkatan rendah atau mudah sampai paling tinggi atau sulit 

yaitu kebutuhan biologis dan fisiologis (biological and physiological needs), 

kebutuhan akan keselamatan (safety needs), kebutuhan untuk dicintai atau 

disayangi (love needs), kebutuhan untuk dihargai atau dihormati (belongingness 

and esteem needs), dan kebutuhan untuk aktualisasi diri (self-actualization). 

Abraham Maslow (1954:48) menyatakan bahwa self actualization as the full use 

and exploitation of talents, capacities, potentialities. Berdasarkan pernyataan 

tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa aktualisasi diri adalah sebuah 

kebutuhan yang pemenuhannya sesuai dengan bakat, kapasitas, dan potensi diri 



seseorang. Kebutuhan aktualisasi diri atau kebutuhan kelima ini akan 

diprioritaskan, apabila kebutuhan yang lebih rendah sudah terpenuhi. Kebutuhan 

aktualisasi sendiri adalah hasrat untuk mewujudkan potensi diri dan keinginan 

untuk menjadi apa yang diinginkan seseorang. Oleh karena itu, kebutuhan 

aktualisasi ini tidak mudah untuk diketahui karena apa yang diinginkan seseorang 

berbeda setiap orangnya. 

Berkaitan dengan hal tersebut maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih 

jauh mengenai bagaimana persepsi pengguna Internet netter dalam penggunaan 

situs YouTube sebagai media aktualisasi diri. Hal ini berbeda dengan penelitian 

sebelumnya yang berjudul “YouTube: Broadcasting The World Dan Opini 

Mahasiswa (Studi Deskriptif tentang Opini Mahasiswa Universitas Sumatera 

Utara terhadap Penggunaan Situs YouTube sebagai Media Komunikasi Global)”. 

Dari penelitian tersebut diperoleh kesimpulan bahwa subjek penelitian menerima 

dan juga tidak menyesalkan baik peran maupun penggunaan YouTube sebagai 

Media Komunikasi Global. Manfaat yang bisa disarankan adalah makin 

berkembangnya citizen journalism, freedom of speech, social movement, mass 

communication, dan broadcasting the world truthfully yang mana lebih berpihak 

kepada masyarakat. 

  Dengan demikian, netter sangat diharapkan mampu membantu peneliti 

untuk memberikan pendapat-pendapat atau persepsi mengenai tema yang diangkat 

dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini peneliti mengambil judul “Persepsi 

Pengguna Internet (Netter) Mengenai Penggunaan Situs YouTube Sebagai 



Media Aktualisasi Diri” (Studi Pada Mahasiswa Universitas Muhammadiyah 

Malang Pengguna Aktif Situs YouTube).   

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan diatas, dapat dirumuskan 

permasalahan dalam penelitian ini yakni: “Bagaimanakah persepsi pengguna 

Internet atau netter dalam penggunaan situs YouTube sebagai media aktualisasi 

diri”. 

C. Fokus Penelitian 

Penelitian ini difokuskan untuk mengetahui bagaimana persepsi pengguna 

Internet atau netter terutama mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang 

pengguna aktif situs YouTube mengenai penggunaan situs YouTube sebagai 

media aktualisasi diri. 

 

D. Tujuan Penelitian 

Dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi pengguna Internet atau netter 

terutama mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang pengguna aktif situs 

YouTube mengenai penggunaan situs YouTube sebagai media aktualisasi diri. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 



1. Manfaat Akademis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan serta 

memperdalam kajian pengetahuan bagi peneliti di bidang media 

massa. 

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan bagi para 

peneliti lainnya yang tertarik pada bidang yang sama. 

2. Manfaat Praktis 

a. Sebagai bahan masukan bagi para netter yang ingin dan akan 

menggunakan YouTube sebagai media aktualisasi diri. 

b. Data yang diperoleh dari penelitian ini dapat menjadi masukan bagi 

situs YouTube dalam meningkatkan kualitasnya sebagai media 

komunikasi global. 

 


