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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Dewasa ini pemanfaatan internet sebagai teknologi informasi dan 

komunikasi yang memiliki esensi yang tinggi dan berimplikasi menjadi 

kebutuhan primer bagi manusia. Pasalnya, internet dapat menghubungkan 

seseorang dari suatu wilayah ke wilayah lainnya. Melalui internet pula 

seseorang dapat dikenali oleh orang lain, karena mengunggah sesuatu yang 

membuat orang tertarik untuk melihatnya. Hal ini menjadikan internet mampu 

menciptakan ruang-ruang baru di dunia maya.  Salah satunya adalah maraknya 

artis dadakan berkat media sosial seperti selebgram, youtubers dan snapchat.  

Internet secara berangsur-angsur menjadi bentuk penyiaran 

berdasarkan permintaan yang baru dan media lain menjadi berkewajiban untuk 

beradaptasi dengan kemungkinan penyiaran yang baru. Semua media yang 

lama harus beradaptasi kepada kondisi pasar dan model bisnis yang baru 

(McQuail, 2011: 311). 

Snapchat adalah sebuah aplikasi media sosial yang lagi tren dikalangan 

anak muda bahkan dewasa dalam satu dasarwasa terakhir ini. Kegunaan dari 

snapchat ini yaitu seseorang dapat berbagi video atau foto yang berdurasi 10 

detik untuk foto dan 9 detik untuk video. Tidak hanya itu, seseorang dapat 

mengedit foto atau video sebelum di dibagikan kepada orang lain. Selain itu, 

snapchat difasilitasi dengan stiker-stiker lucu dan dapat bergerak-gerak 
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mengikuti mimik wajah seperti stiker anjing yang menjadi stiker hits snapchat 

saat ini. 

Snapchat adalah aplikasi seperti media sosial yang memungkinkan 

penggunanya berbagi video dan foto kehidupan sehari-

hari dilengkapi emoticon serta filter-filter foto yang menarik. Kelebihan 

Snapchat bagi penggunanya karena ini dinilai lebih nyata dan tak banyak tipuan 

maupun pencitraan, mengingat foto yang diunggah tak bisa diedit macam-

macam, hanya diberi filter lucu-lucu seperti kepala anjing, bando, dan lainnya. 

Menariknya, kita bisa menambahkan para artis sebagai teman di 

Snapchat dan mengetahui semua kegiatannya. Mulai dari bangun tidur, 

berangkat kerja, aktivitas balik layar, makan, bersosialisasi, hingga 

melontarkan candaan-candaan layaknya manusia pada umumnya. 

Salah satu publik figur yang menggunakan aplikasi snapchat yaitu 

Keenan Pearce. Berdasarkan data yang dikuti teen.co.id (2016), memuat 

pernyataan tentang daftar 10 selebriti yang bisa dijadikan pengikut (follow) di 

snapchat, merekomendasi akun snapchat Keenan Pearce. Uniknya hanya 

terdapat satu figur selebriti pria yang direkomendasi, yaitu akun Keenan 

Pearce. Selain itu, data yang dikutip melalui tribunews.com (2016), 

menjelaskan bahwa Keenan Pearce menjadi salah satu nominasi di acara 

Indonesian Social Media Awards. Indonesian Social Awards 2016 sendiri 

merupakan sebuah ajang penghargaan bagi para pengguna media sosial di 

Tanah Air. Beragam karateristik usia dan jenis kelamin yang menjadi pengikut 

snapchat “KeenPearce” (nama akun snapchat Keenan Pearce). Mulai dari usia 
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15-27 tahun, dan rata-rata yang menjadi pengikut snapchatnya adalah kaum 

wanita (Nova.id, 2016). 

Salah satu ciri khas dari setiap postingan Keenan yaitu melambaikan 

tangan kepada setiap orang yang ditemuinya. Tidak hanya itu, Keenan Pearce 

sudah memiliki tagline-nya sendiri dalam akun snapchat miliknya. Setiap 

paginya Keenan akan mengunggah video sembari menyapa penggemarnya 

dengan caption “good morning” setelah itu Keenan akan memposting video 

dengan backsound musik klasik dan tidak lupa ”it’s gonna be a good day” 

sebagai caption dalam video tersebut. Tak hanya diwaktu pagi saja ia 

mengunggah video, di malam hari ia juga tak lupa untuk mengakhiri posting-

an dengan caption “good night from now Jakarta” kepada penggemarnya.  

Bahkan siapapun yang menggunakan kata-kata tersebut dalam akun 

snapchatnya pasti akan dicap sebagai penggemar Keenan Pearce. Hal ini 

menjadi salah satu bentuk penerimaan atau pemaknaan oleh penggemarnya 

terhadap video yang di unggah oleh Keenan Pearce. 

Bermacam-macam aktivitas atau kegiatan yang ia bagikan  dalam akun 

snapchatnya. Seperti mengadopsi kucing yang didapatkan dari jalanan untuk 

kemudian dijadikan kucing kesayangan dikantornya, si kucing itu juga diberi 

nama Makno karena menurut Keenan si kucing berada dikantornya yang 

bernama Makna Creative Studio. Kadang dalam satu waktu Keenan membeli 

makanan lebih untuk diberikan pada pengemis atau peminta dipinggir jalan 

(Dokumentasi dari snapchat). 
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Keenan Pearce pernah memberikan pernyataan melalui blog adiknya 

Pevita Pearce. Dalam blog tersebut, tertera bahwa ia merupakan seorang atheist 

atau tidak mempercayai adanya tuhan. Namun, hal ini kontradiksi dengan 

video yang dipostingnya melalui media sosial snapchat. Ia terlihat memakai 

peci dan baju koko pada hari Jum’at. Secara tidak langsung mengindikasikan 

bahwa ia ingin menunaikan kewajiban sebagai seorang muslim yaitu solat 

Jum’at.  

Selain itu, tak berbeda dengan artis-artis lainnya dalam sosial media. Ia 

juga melakukan komunikasi interaksi dengan khalayak yang telah menjadi 

pengikut akun snapchatnya perihal give away atau memberikan hadiah bagi 

pengikut akunnya dengan catatan sesuai dengan ketentuan atau syarat yang 

telah ditentukan olehnya. Tat kala pengikut akun Keenan Pearce ingin 

mendapatkan hadiah, maka seseorang harus mengunggah foto yang bertema 

sepatu dengan caption-nya yang menarik di instagram dengan hashtag 

#KeenanPearceGiveAway. Setelah itu Keenan akan memilih kriteria foto 

terbaik, dan pemenangnya diumumkan melalui akun snapchat Keenan Pearce.  

Keenan sebagai publik figur selalu tampil modis dan moderen, tidak 

harus selalu memakai pakaian bermerek, namun Keenan selalu memadu 

padankan pakaiannya agar terlihat keren, modis dan trendi. Keenan berharap 

bahwa ia tidak akan menjadi artis seperti mantan kekasih ataupun adiknya. 

Seperti yang pernah Keenan katakan pada akun snapchat nya beberapa waktu 

lalu ada beberapa artikel yang memberitakan kalau dia seorang artis tanpa 

konfirmasi darinya Keenan merasa kecewa karena berita itu tidak berdasarkan 

konfirmasi darinya. 
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Kesehariannya Keenan bekerja sebagai Event Planner di Makna 

Creative Studio. Kerap kali Keenan pergi keluar kota ataupun luar negeri untuk 

menghadiri pertemuan dengan klien atau untuk event tertentu. Sebagai remaja 

yang berumur 25 tahun dan sudah memiliki pekerjaan sendiri, Keenan tak lagi 

hidup bersama orang tuanya, dan lebih memutuskan untuk menetap di salah 

satu apartemen di Jakarta. Hanya beberapa waktu terkadang Keenan 

mengunjungi orang tuanya dan adiknya.  

Dari pemaparan di atas, tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan 

bentuk pemaknaan mahasiswa pada gaya hidup metroseksual Keenan Pearce. 

Gaya hidup Keenan Pearce yang terlihat humble, cara berpakaian Keenan yang 

selalu terlihat kekinian, atau dari pekerjaan Keenan yang terlihat keren karena 

pekerjaannya yang tidak hanya berkutat dengan pekerjaan dikantor seperti 

halnya kebanyakan remaja lainnya. Dengan beragam profesi yang 

dikerjakannya, seperti menyelenggarakan berbagai event, berangkat keluar 

negeri untuk mengahadiri event. Bahkan, Keenan pernah menjadi talent dalam 

iklan Telkomsel, itu juga berkat sosial media Keenan yang sangat berpengaruh 

bagi remaja di Indonesia. 

Berdasarkan pengamatan awal yang dilakukan pada 20 mahasiswa Ilmu 

Komunikasi angkatan 2012 Universitas Muhammadiyah Malang, 

menunjukkan bahwa 10 orang menyatakan pernah melihat atau menyaksikan 

tayangan snapchat Keenan Pearce sebanyak 3 kali dalam seminggu, sedangkan 

4 orang hanya melihat atau menyaksikan tayangan 2 kali saja serta 6 orang 

tidak pernah melihat sama sekali. Hal ini menunjukan frekuensi dan intensitas 

responden dalam melihat dan menonton tayangan tersebut dapat dikatakan 
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sering. Dengan kata lain, mereka pernah melihat atau menyaksikan tayangan 

snapchat Keenan Pearce sebanyak 3 kali dalam seminggu. 

Untuk mengetahui lebih dalam bentuk pemaknaan khalayak tersebut 

dapat digunakan melalui analisis resepsi. Sehingga dari hasil penelitian ini 

dapat diketahui kelompok mana saja yang termasuk dominant (hegemonic) 

reading, negotiated reading dan oppositional (counter hegemonic) reading. 

Esensinya adalah bentuk terpaan media dan audiens itu dapat memberikan 

informasi akan kompleksitas dan dinamika yang terjadi antara konsumen dan 

produk tayangan yang ditontonnya. 

Analisis resepsi sendiri memiliki tiga hal elementer dalam upaya 

mengetahui bentuk pemaknaan tersebut. Pertama, kelompok dominant 

(hegemonic) reading yaitu kelompok yang memiliki pengalaman, sikap dan 

keyakinan yang sama terhadap acara tayangan tersebut. Kedua,  kelompok 

negotiated reading yaitu kelompok yang hanya beberapa memiliki kesamaan 

hanya aja ada bagian-bagian yang dimodifikasi dari tayangan tersebut. 

Terakhir, kelompok oppositional (counter hegemonic) reading yaitu kelompok 

yang tidak memiliki kesamaan pengalaman sehingga tidak sejalan dengan 

acara tersebut. 

 Dalam penelitian ini, responden yang dipilih oleh peneliti yaitu 

individu yang memiliki akun snapchat dan sudah menjadi pengikut akun 

snapchat Keenan Pearce dan biasanya akan muncul video atau foto yang 

menayangkan aktivitas sehari-hari Keenan Pearce dalam kolom akun snapchat 

mereka. Tahap selanjutnya, peneliti memilih secara acak akun snapchat 
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informan penelitian yang telah menjadi pengikut snapchat Keenan Pearce yang 

dari berbagai daerah yang berbeda, sehingga daerah yang berbeda 

memungkinkan adanya penerimaan yang berbeda pula dari sebuah pesan/video 

yang merepresentasikan gaya hidup metroseksual Keenan Pearce dalam akun 

media sosial snapchat “KeenPearce”. Penelitian ini tertarik untuk diteliti, 

karena dapat mengetahui bentuk penerimaan khalayak pada gaya hidup 

metroseksual Keenan Pearce. Hal ini dibedakan daerah asal, sebab ciri khas 

suatu daerah dalam gaya hidup berbeda-beda tat kala tujuan penelitian untuk 

mengetahui kategori dominant (hegemonic) reading, negotiated reading dan 

oppositional (counter hegemonic) reading. Berdasarkan pemarapan tersebut, 

peneliti bertujuan untuk melakukan penelitian dengan judul “Pemaknaan 

Mahasiswa Ilmu Komunikasi Angkatan 2012 Universitas 

Muhammadiyah Malang Pada Gaya Hidup Metroseksual Keenan Pearce 

di Akun Media Sosial Snapchat “Keenan Pearce”.  

1.2  Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka 

rumusan masalah yang hendak dikaji dalam penelitian ini yaitu “bagaimana 

penerimaan yang dilakukan oleh pengikut akun snapchat Keenan Pearce 

terhadap isi pesan/video yang merepresentasikan gaya hidup metroseksual 

Keenan Pearce dalam akun media sosial snapchat “KeenPearce”? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan penerimaan 

yang dilakukan oleh pengikut akun snapchat Keenan Pearce terhadap isi 
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pesan/video yang merepresentasikan gaya hidup metroseksual Keenan Pearce 

dalam akun media sosial snapchat “KeenPearce”. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Akademis 

1. Hasil penelitian ini diharapkan mampu membantu pengembangan 

dalam bidang ilmu komunikasi terutama mengenai kajian analisis 

resepsi sebagai upaya penerimaan khalayak terhadap isi pesan yang 

terdapat dalam media sosial maupun program acara, khususnya 

media sosial snapchat. 

2. Hasil penelitian ini diharapkan untuk menambah perbendaharaan 

tulisan dan sumbangan pemikiran untuk peneliti selanjutnya yang 

memiliki relevansi dengan penelitian ini, guna mampu 

mengembangkan penelitian secara komprehensif melalui 

karateristik subjek penelitian yang luas dan beragam. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi kepada 

masyarakat khususnya kalangan remaja dalam melakukan penerimaan 

terhadap isi pesan yang terdapat dalam program acara atau media sosial, 

sehingga mengetahui hal-hal yang positif terhadap isi pesan yang 

dinyatakan oleh subjek penelitian dengan latar belakang budaya yang 

berbeda-beda. 

 


