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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Komunikasi dalam Jaringan Online  

 

 Komunikasi merupakan ujung tombak manusia untuk bertahan hidup. 

Manusia sebagai mahkluk sosial tidak lepas dari komunikasi, tujuan manusia 

berkomunikasi adalah untuk memberikan informasi dan mendapatkan informasi 

yang di inginkan. Menurut Harold D Laswell: Who Says what In which Channel 

To Whom With What Effect?  Atau Siapa Mengatakan Apa Dengan Media Apa 

Kepada Siapa Dengan Pengaruh Bagaimana? (Mulyana, 2010). 

 Dalam berkomunikasi manusia mempunyai banyak media untuk saling 

menyampaikan informasi dan mendapatkan informasi atau pesan yang diinginkan. 

Komunikasi manusia adalah komunikasi yang mengisyaratkan penyampaian 

pesan searah dari seseorang atau suatu lembaga kepada seseorang (sekelompok 

orang) lainya, baik secara langsung (tatap muka) atau pun melalui media, seperti 

surat (selebaran), surat kabar, majalah, radio, atau televisi. (Mulyana,2010:67) 

 Komunikasi antar manusia bisa dilakukan searah atau kepada kalayak luas 

yang biasa disebut dengan komunikasi publik. Komunikasi publik menurut 

Jalaludin Rahmat (2012) adalah proses penyampaian pesan dari komunikator 

kepada banyak komunikan secara serempak dan langsung. 

 Komunikasi publik atau komunikasi massa memiliki pesan yang bersifat 

umum tentang hal sekitar, lokal, nasional, maupun internasional yang patut untuk 

diketahui khalayak. Menurut Jay Black dan Frederick C. Withney (1988) 

disebutkan, “mass communication is a process whereby mass-produced message 
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are transmitted to large, annonymous, and heterogeneous message are of 

receivers (komunikasi massa adalah sebuah proses dimana pesan-pesan yang 

diproduksi secara masal/tidak sedikit itu disebarkan kepada massa penerima pesan 

yang luas, anonim, dan heterogen)” (Nurudin, 2012b) 

 Perkembangan komunikasi massa dipengaruhi oleh perkembanga 

teknologi komunikasi dan informasi. Salah satu contoh pradigma baru adalah 

internet. Menurut Kurnia (2005) internet adalah sebuah medium terbaru yang 

mengkorvengesikan seluruh karakteristik media dari bentuk-bentuk terdahulu. 

Apa yang membuat bentuk-bentuk komunikasi berbeda satu sama lain bukanlah 

penerpaan aktualnya, namun perubahan dalam bentuk komunikasi seperti 

kecepatan komunikasi, harga komunikasi, persepsi pihak-pihak komunikasi, 

fasilitas mengakses komunikasi, densitas (kepekaan dan kepadatan) dan 

kekeayaan arus-arus informasi. Titik keunikan internet sendiri terletak pada 

esensinya sebagai sebuah medium. 

 Dengan demikian internet berperan penting dalam membantu manusia 

dalam menyampaikan ataupun mendapatkan informasi. Menurut Eko dalam buku 

simulasi digital (2013 Hal: 6-9) bahwa istilah “komunikasi online” mengacu pada 

membaca, menulis, berbagi video kamera dan komunikasi melalui jaringan 

komputer. Komunikasi virtual atau komunikasi melalui jaringan komputer. 

Komunikasi virtual atau komunikasi online adalah cara berkomunikasi dimana 

penyampaian pesan dilakukan dengan melalui cyberspace atau biasa disebut 

dengan dunia maya. 

 Komunikasi virtual berkembang pesat dan dapat ditemukan dimana saja 

dan kapan saja. Salah satu penggunaan komunikasi virtual adalah pada 
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penggunaan internet. Komunikasi virtual ini membuat manusia lebih tertarik pola 

komunikasi dengan menggunakan media daripada pola komunikasi tradisonal 

yaitu berkomunikasi secara langsung atau bertatap muka. Kebiasaan 

berkomunikasi menggunakan media itu menimbulkan manusia membuat 

komunitas baru yaitu komunitas virtual. 

2.2 Komunitas Virtual  

 Komunitas atau Organisasi adalah membentuk sebagai suatu keseluruhan 

menjadi sebuah sistem dari bagian-bagian yang tergantung (Effendy, 2009:114). 

Dari sudut pandang sosiologi, organisasi dilihat sebagai sistem sosial yang 

terbentuk atas dasar kepentingan yang sama. (Devis dan Newtstom, 1985:47).  

Lebih jauh tentang organisasi, organisasi merupakan suatu kelompok 

sosial yang mempunyai tujuan yang sama dan memiliki ketertarikan yang sama 

dalam menempati suatu wilayah tertentu dan hidup relatif lebih lama, saling 

berkomunikasi, memiliki simbol dan aturan tertentu serta sistem hukum yang 

mengontrol segala tindakan masyarakat tersebut. Komunitas melakukan hal sesuai 

dengan visi dan misinya, maka dari itu komunitas selalu dilakukan dengan 

bertatap muka untuk melancarkan kegiatan atau misi dan visinya.  

 Seperti yang dijelaskan sebelumnya, mengenai perkembangan teknologi, 

internet sebagai medium media massa besar kedelapan dengan banyak isi. Internet 

muncul di pertengahan 1990-an yang merupakan awal mula perkembangan 

teknologi komunikasi dan informasi. Munculnyanya internet membuat setiap 

perusahaan media massa besar menempatkan produknya di interenet (Vivian, 

2008). Kemunculan internet juga mempengaruhi perkembangan komunitas 

semakin besar, itu terbukti dengan banyaknya komunitas virtual. 
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 Komunitas berkembang menjadi dua dunia, dunia nyata dan dunia maya. 

Dunia nyata yaitu kehidupan manusia yang secara inderawi dapat dirasakan. 

Sedangkan masyarakat maya atau melalui internet yaitu kehidupan manusia yang 

tidak secara langsung dapat diindera oleh penginderaan manusia, namun dapat 

dirasakan dan disaksikan sebagai realitas. Komunitas yang berkembang di dunia 

maya disebut juga dengan komunitas virtual. 

 Internet merupakan media yang efektif dan efesien dengan menyediakan 

layanan fasilitas seperti web, chatiing, (chat, yaho messenger, mirc, Gtalk), email 

(yahoo,gmail), dan social media (facebook, twitter, path, instagram, ask.fm). 

Begitu banyak fasilitas yang ditawarkan dalam dunia maya untuk melakukan 

komunikasi, sehingga keberadaannya semakin membuat manusia tergantungan. 

Komunitas virtual berkembang pesat seiring dengan kemudahan manusia 

berkomunikasi melalui fasilitas internet. Dengan adanya internet berkembang pula 

media-media yang bermunculan sehingga mempermuda manusia nyata membuat 

suatu komunitas baru yang bertuuan untuk bertukar informasi dan saling 

komunikasi di dunia maya. 

 Dihubungkan dengan penelitian ini, bahwa obyek penelitian disini adalah 

isi dari akun media sosial instagram @indovidgram yang memiliki pengikut atau 

komunitas virtual yang cukup banyak serta mempunyai karakter yang berbeda 

dalam penyampaian pesan melalui video yang telah diunggah ke instagram 

dengan menggunakan hasthag #ivgcomedy. 
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2.3 Media Sosial Sebagai Media Baru 

 

Sebagian besar teknologi yang digambarkan sebagai media baru adalah 

digital, seringkali memiliki karakteristik dapat dimanipulasi, bersifat jaringan, 

padat, interaktif dan tidak memihak. Secara sederhana media baru adalah media 

yang terbentuk dari interaksi antara manusia dengan komputer dan  internet secara 

khususnya. Termasuk di dalamnya adalah web, blog, online social network, online 

forum dan lain-lain yang menggunakan komputer sebagai medianya. 

 Menurut Mondry (2008) new media merupakan media yang 

menggunakan internet, media online berbasis teknologi, berkarakter fleksibel, 

berpotensi interaktif, dan dapat berfungsi secara privat maupun public. Sedangkan 

menurut Lievrouw (2006) mendefinisikan new media atau media online sebagai 

media yang didalamnya terdiri dari gabungan berbagai elemen,dalam atrian 

konvergensi media didalamnya atau beberapa media dijadikan menjadi satu.  

 Perkembangan era yang semakin modern seperti sekarang ini, sosial 

media atau yang biasa dikenal sosmed merupakan hal yang lazim atau sering 

untuk dibicarakan. Mulai dari anak-anak hingga orang dewasa, saat ini banyak 

yang menggunakan sosial media dalam kehidupannya sehari – hari untuk 

mempermudah kegiatannya.  

Menurut Fandi dalam Nurudin (2012a) melalui buku Media Sosial Baru, 

secara substansial media sosial mengubah cara berkomunikasi antar organisasi, 

masyarakat serta individu. Adapun jenis-jenis media sosial, sebagai berikut : 
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a. Collaborative Project  

Collaborative Project merupakan suatu media sosial yang dapat membaut 

konten. Khalayak pun dapat mengaskses konten tersebut secaa global. Ada 

dua sub-kategori yang masuk dalam Collaborative Poject di media sosial 

yaitu Wiki dan Bookmark Sosial.  

b. Blogs and Microblogs  

Blogs adalah sebuah website yang memfasilitasi penyampaian sebuah opini, 

pengalaman atau kegiatan sehari-hari dari penulisnya. Pada kenyataannya, 

blogs dan microblogs banyak digunakan oleh perusahaan untuk memasarkan 

sebuah produk. Begitu pula para selebritis, mereka memanfaatkan blogs 

sebagai sarana untuk menginformasikan kegiatan-kegiatan yang mereka 

lakukan. Beberapa contoh yang memanfaatkan blogs dan microblogs adalah 

Kaskus, Wordpress, Multiply dan Plurk. 

c. Content Communities  

Content Communities merupakan sebuah aplikasi yang bertujuan untuk saling 

berbagi foto dan video dengan orang yang dituju, yang termasuk dalam 

subkategori content community yaitu YouTube. 

d. Social Networking  

Situs jejaring sosial adalah aplikasi yang memungkinkan pengguna untuk 

terhubung dengan pengguna lain melalui profil pribadi atau akun pribadinya. 

profil pribadi mencakup semua jenis informasi termasuk informasi foto, 

video, file, audio dan blog. Situs jejaring sosial pada umumnya memiliki fitur 

seperti pesan instan dan email. Selain itu, situs tersebut jga dapat membantu 

seseorang untuk melakukan apa yang mereka inginkan. Dalam jejaring sosial 
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ini terdapat beberapa macam jenis diantaranya Geocities, Six Degrees, 

Fiendster, Yahoo Messenger, Facebook, Twitter, My Space, Blackberry 

Messenger, Whatsapp, Google+, Instagram, Skype, Gizno, Camfro, Yahoo 

Koprol, Yuwie, Virtual Games Worlds dan Virtual Sosial Words. 

Adanya media sosial ini terjadi karena perkembangan teknologi internet 

yang ada. Memang teknologi tersebut tidak membuat gerakan, tetapi orang-orang 

yang memanfaatkan teknologi media sosial itu dengan antusias 

memanfaatkannya. Dalam kajian komunikasi, kenyataan itu sering disebut dengan 

communication technological animal (Nurudin, 2011). 

2.4 Instagram sebagai Media Komunikasi 

 

Pada tahun 2010 perusahaan Burbn, Inc adalah sebuah perusahaan startup 

yang berfokus khusus untuk pengembangan aplikasi untuk telepon genggam. Pada 

awalnya mereka hanya fokus di HTML5 mobile. Dalam perkembangannya kedua 

CEO Mike Krieger dan Kevin Systrom memutuskan untuk lebih fokus pada satu 

bagian saja.Setelah mencari ide selama satu minggu mereka akhirnya membuat 

versi pertama dari Burbn. Awalnya masih kurang sempurna tetapi semakin lama 

semakin baik hasilnya. Setelah sudah selesai aplikasi atau platfom ini terdapat di 

dalam iphone tetapi di dalamnya terlalu banyak fitur-fitur, mereka berusaha untuk 

mengurangi beberapa fitur yang ada namun karena sulit mereka akhirnya memulai 

kembali dari awal dan memfokuskan kepada foto atau video 15 detik, komentar 

dan kemampuan untuk menyukai foto-foto yang ada. Itulah yang akhirnya 

menjadi Instagram. 
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Instagram adalah sebuah aplikasi pada smartphone untuk berbagi foto dan 

video 15 detik yang menuntut pengguna untuk mengambil foto atau video, 

menggunakan filter yang disediakan dan membagikannya di akun jejaring sosial 

miliknya. Nama instagram sendiri berasal dari insta dan gram, “insta” yang 

berasal dari kata instant dan “gram” yang berasal dari telegram yang cara kerjanya 

untuk mengirimkan informasi kepada orang lain dengan cepat. Dapat disimpulkan 

bahwa instagram berarti menginformasikan atau membagikan foto kepada orang 

lain dengan cepat. 

Dalam penggunaannya instagram sangat efektif dalam bertukar informasi 

di dunia maya. instagram sendiri mempunyai sebutan untuk penggunanya, user 

yang aktif dalam menggunakan intagram biasa disebut dengan instagramers. Foto 

atau video yang sudah di unggah dalam dunia maya melalui platfom instagram 

membuktikan bahwa pengguna instagram atau instagramers telah melakukan 

proses komunikasi dengan foto atau video serta dilengkapi dengan ruang untuk 

mongomentari foto atau video yang sudah di unggah tersebut. Sehingga followers 

atau orang yang mengikuti bisa berinteraksi langsung dengan cara memberikan 

komentarnya didalam kolom komen yang sudah disediakan. Dalam kajian teori 

komunikasi, Instagramers berperan menjadi komunikator dan  followers berperan 

sebagai komunikan atau yang mendapatkan pesan.   

Awal peluncurannya pada tahun 2010 yang oleh Burbn Inc di San 

Fransisco, Instagram berkembang dan dapat digunakan di smartphone iPhone, 

iPad, iPod Touch versi apapun namun menggunakan sistem operasi minimal iOS 

3.1.2 dan smartphone berbasis android versi apapun namun menggunakan sistem 

operasi minimal 2.2 (Froyo). Aplikasi ini disediakan secara gratis di Apple App 
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maupun Googe Play pada smartphone dan baru-baru ini juga tersedia di 

blackberry app world. Aditia, Rivan. 2015. Sejarah Dan Perkembangan Sosial 

Media nstagram.(http://www.gudangilmukomputer.com/2015/12/sejarah-dan-

perkembangan-aplikasi-sosial-media-instagram.html) Diakses 28 Desember 2015 

pukul 10.10 

Fungsi dari instagram adalah : 

- Mengunggah foto atau video (upload) 

- Megedit foto atau video 

- Menambahkan filter pada foto atau video 

- Memberi keterangan foto atau video (caption) 

- Memberi lokasi foto atau video (location) 

- Memberi komentar pada foto atau video (comment) 

- Memberi like pada foto atau video  

- Memberikan pesan pribadi melalui foto ataupun video (Direct Message) 

- Membuat group untuk bertukar informasi lewat direct message 

- Membagikannya ke berbagai media sosial lainnya, selain instagram itu 

sendiri. 

Tampilan Instagram padasmartphone : 

 Home 

Home atau beranda adalah timeline sebuah instagram, dimana kita bisa 

melihat unggahan foto yang dilakukan oleh instagramers yang kita follow 

atau kita ikuti (following) 

 

http://www.gudangilmukomputer.com/2015/12/sejarah-dan-perkembangan-aplikasi-sosial-media-instagram.html
http://www.gudangilmukomputer.com/2015/12/sejarah-dan-perkembangan-aplikasi-sosial-media-instagram.html


17 
 

Gambar 2.1 

 

 

 

 

 

Home Sumber: Dokumen Pribadi 

 Explore 

Fitur explore merupakan, fitur foto atau vidio atau instagramers yang populer 

ataupun yang kita kenali berdasarkan banyaknya like maupun pengikut dari 

following kita.  

Gambar 2.2     Gambar 2.3 

 

 

 

 

 

 
                               Foto Populer                          Akun yang kita kenali 

                     Sumber: Dokumen Pribadi         Sumber: Dokumen Pribadi 

 

 Search  

Fitur search adalah fitur yang digunakan untuk mencari. Instagram 

menyediakan 4 hal yang bisa dicari yaitu pencarian populer, pengguna 

instagram lain, hashtag, dan melalui tempat. 
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Gambar 2.4     Gambar 2.5 

      

 

 

 

 

 

             Pencarian yang populer          Mencari Instagramers lain 

         Sumber: Dokumen Pribadi                   Sumber: Dokumen Pribadi 

    Gambar 2.6           Gambar 2.7 

   

   

 

 

 
           Mencari hastag                          Mencarit Tempat 

          Sumber: Dokumen Pribadi                     Sumber: Dokumen Pribadi 

 

 Activity  

Fitur activity digunakan untuk melihat aktivitas para following instagram kita 

atau yang kita ikuti, aktivitas yang dapat dilihat adalah mereka mengikuti 

siapa dan mereka menyukai foto apa milik siapa. Selain itu fitur activity juga 

digunakan untuk melihat notifikasi (like foto,  komentar foto dan pengikut 

baru) pada akun instagram kita. 
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Gambar 2.8     Gambar 2.9 

 

 

 

 

 

    Aktifitas Following      Notifikasi 

Sumber: Dokumen Pribadi                     Sumber: Dokumen Pribadi 

 

 

 Profile  

Fitur profile pada instagram menunjukkan profil kita sebagai instagrammers. 

Mulai dari nama, bio, web, jumlah instagramers yang kita ikuti (following), 

jumlah instagramers yang mengikuti kita (followers) dan sudah berapa 

banyak foto atau vidio yang sudah kita unggah. 

Gambar 2.10 

 

 

 

 

 

Profile Pengguna 

Sumber: Dokumen Pribadi 

 Caption and Comment  

Caption merupakan deskripsi dari foto yang kita unggah, disanalah pesan 

disampaikan oleh komunikator kepada komunikan. Sedangkan comment 
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adalah komentar yang dimanfaatkan untuk memberikan feedback terhadap 

pesan yang ada di foto atau vidio yang sudah diunggah.  

Gambar 2.11 

 

 

 

 

 

Caption dan Comment 

Sumber: Dokumen Pribadi 

 

 Like photo  

Merupakan ungkapan kesukaan kita terhadap foto atau vidio yang telah 

dibagikan oleh akun instagram yang kita ikuti atau karya yang kita unggah 

sendiri. Like ini dilambangkan dengan tanda love.  

Gambar 2.12 

 

 

 

 

 

    Tanda love merah untuk like 

    Sumber: Dokumen Pribadi 

 

 Sharing Photo dan Video 

Pilihan fitur yang paling tengah dari 5 pilihan fitur yang ada di instagram 

adalah, fitur sharing foto ataupun video. Digunakan untuk membagikan foto 
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atau video yang akan kita unggah. Dalam fasilitas ini, ada beberapa sub-menu 

yang disediakan: 

- Mengunggah foto atau video dari foto atau video yang sudah ada di gallery 

smartphone. 

- Mengunggah foto atau video langsung menggunakan kamera yang ada 

didalam instagram.  

- Mengedit foto atau video yang akan diunggah, menu editnya yaitu filter, crop, 

rotation, brightness dan contrast.  

- Sebelum membagikan foto atau video ke akun instagram pribadi, kita dapat 

membaginya atau mensinkronkan ke media sosial lain seperti twiter atau 

facebook dan kemudian beranda atau timlene twitter yang sudah kita 

singkronkan dengan Instagram kita akan terposting direct link instagram 

yang beralamatkan instagram yang mengunggah foto atau video tersebut. 

Gambar 2.13          Gambar 2.14 

 

 

 

 

 

 

                     Mengunggah foto dari gallery       Mengunggah foto dari kamera instagram 

                         Sumber: Dokumen Pribadi                    Sumber: Dokumen Pribadi 
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Gambar 2.15        Gambar 2.16 

  

 

 

 

 

 

                           Mengedit foto atau video                 Membagikan foto ke instagram  

                           dan media sosial lain                              Sumber: Dokumen Pribadi 

                         Sumber: Dokumen Pribadi                    

 

 

 Direct Message 

Direct Message pada instagram bertujuan untuk mengirimkan pesan pribadi 

berupa foto, video ataupun text kepada sesama instagramers baik yang sudah 

diikuti atau belum diikuti. Selain pesan pribadi, di dalam direct messanger 

terdapat group yang diikuti. 

Gambar 2.17 

 

 

 

 

Tampilan direct messanger 

Sumber: Dokumen Pribadi 
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 Group 

Intargram juga mempunyai fitur group yang bertujuan untuk bertukar 

informasi kepada setiap anggota group secara lebih pribadi.  

 

Gambar 2.18    Gambar 2.19 

 

 

 

 
      

Tampilan Group              Detail Anggota 

Sumber: Dokumen Pribadi            Sumber: Dokumen Pribadi 

 

2.5 Video Instagram 

 

  Videografi adalah media untuk merekam suatu momen atau 

kejadian yang dirangkum dalam sebuah sajian gambar dan suara yang dapat kita 

nikmati dikemudian hari baik sebagai sebuah kenangan ataupun sebagai bahan 

kajian untuk mempelajari apa yang sudah atau pernah terjadi.  Videografi sendiri 

banyak digunakan oleh berbagai kalangan untukberbagai kepentingan. Mulai dari 

individu hingga kelompok. Bahkan setiap negara dapat dipastikan memiliki arsip 

tentang sejarah negaranya yang berupa video. 

  Fitur instagram selain foto adalah video, instagram mempunyai 

fitur video yang berbeda dengan sosial media yang sudah ada seperti facebook, 

twitter,dan  youtube, di sini instagram memberikan ruang buat instagramers 

mengunggah hasil video dengan dibatasi durasi video paling lama 15 detik. Video 
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instagram sendiri familyar dengan sebutan vidgram. Vidgram atau video 

instagram mempunyai komunitas sendiri di dalam instagram,  komunitas tersebut 

biasanya menggunakan #vidgram (hastags vidgram).   

Sedangkan di Indonesia sendiri komunitas video Instagram menggunakan 

simbol #IndoVidgram untuk mengunggah video untuk instagram sendiri. Karena 

dengan simbol tersebut mempermudah instagramers mencari video hasil buatan 

anak negri. Dengan adanya fitur video ini membuat instagram menjadi sosial 

media yang berkembang dikalangan komunitas video graphy, karena 

mempermudah untuk promosi hasil karya yang sudah dihasilkan. 

2.6 Akun @indovidgram 

 

 Dalam penelitian  ini, peneliti menggunakan subyek user instagram atau 

instagramer yang bernama @indovidgram. Indovidgram merupakan salah satu 

akun komunitas instagram terbesar di Indonesia. Indovidgram sendiri memiliki 

komunitas diberbagai penjuru kota dengan mencantumkan identitas nama kotanya 

seperti: @malangvidgram yang berbasis di kota Malang. 

 Indovidgram sendiri muncul pada tanggal 6 april 2014 dan memiliki 

sekitar kurang lebih 3,2 Juta pengikut (sumber: akun @indovidgram).  Didalama 

akun @indovidgram sendiri mempunyai fitur-fitur yang rutin untuk di bagikan 

setiap harinya. Indovidgram sendiri memiliki cara tersendiri untuk merapikan feed 

atau tampilan mereka dengan membeda-bedakan genre video yang diunggah di 

akunya. 

 Video yang di unggah di akun @indovidgram merupakan video hasil dari 

follower dan founder dari @indovidgram tersebut, sehingga @indovidgram 
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mempunyai berbagai macam video yang dibagikan kepada followers atau 

pengikutnya. Indovidgram memiliki 7 genre video yang mereka unggah setiap 

harinya antara lain: vidgram musik, vidgram art, vidgram kids, vidgram travel, 

vidgram sport, vidgram food dan vidgram komedi (sumber: akun @indovidgram).  

Disini terdapat vidgram komedi yang nantinya peneliti akan teliti genrenya. 

Karena, dalam  kolom search dibandingkan dengan fitur @indovidgram yang 

lainya (vidgram musik, vidgram art, vidgram kids, vidgram travel, vidgram sport, 

vidgram food), vidgram komedi menjadi pencarian teratas dibanding vidgram dari 

genre lainya.  

Didalam @indovidgram genre komedi tidak dibagi menjadi jenis-jenis 

komedi yang ada. Disini peneliti akan membedakan genre komedi yang selama ini 

diangap sama oleh instagramers yaitu semua video komedi bergenre sama, tapi 

disni peneliti membedakan  sesui dengan genre komedi yang ada. Dengan adanya 

akun @indovidgram yang mengunggah video instagram, sosial media ini bisa 

menjadi tempat penyampaian pesan yang lebih menarik lagi. 

 

2.7 Hashtag IVGComedy pada Instagram 

 

 Instagram merupakan salah satu sosial media yang paling populer saat ini. 

Fitur-fitur yang sederhana menjadikan platfom instagram laris diunduh diberbagai 

OS baik iOS, Android, maupiun Blackberry. Instagram membuat trend  baru 

mengalahkan twitter dan facebook yang sudah ada terlebih dahulu sebelum 

instagram. Banyak instagramers menggunakan instagram untuk akun pribadi, 

berjualan, berkarya, membuat medi sendiri, atau jasa promosi. 
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 Keunggulan instagram dibanding dengan sosial media lainya adalah 

hastgs. Hashtag atau tanda pagar, yang apabila diartikan ke dalam bahasa 

Indonesia adalah penanda. Dalam sistem online komputer, label (tag) adalah kata 

kunci non hierarki atau tidak bertingkat yang tugasnya adalah menunjukkan 

potongan-potongan informasi. Hashtags atau label merupakan jenis metadata 

yang membantu untuk menjelaskan suatu hal dan memungkinkan hal tersebut 

ditemukan ketika melakukan pencarian (browsing). Sedangkan pengertian lebih 

dalam lagi hastags adalah kata-kata yang diawali dengan simbol pagar atau biasa 

disebut hash (#), dengan ditambah kata yang menyambung, contoh: #ivgcomedy 

#mboissonjtv. 

 Dengan menggunakan simbol hash atau ditambah dengan simbol pagar 

didepan ivgcomedy, membuat instagramers lebih mudah mencari informasi 

tentang ivgcomedy dan muncul dalam  hasil pencarian. Hastags IVGComedy 

(#ivgcomedy) sendiri sudah mencapai lebih dari 246,532 (sumber: search hastag 

#ivgcomedy) instagramers yang menggunakan sehingga hastags ini masuk dalam 

label populer di instagram. (sumber: search hastag #ivgcomedy) 

 IVGComedy sendiri merupakan singkatan dari Indonesia Vidio Instagram 

Comedy, yang didalam  isi hastags tersebut mempunyai banyak video-video 

komedi yang di hasilkan oleh instagramers. Video komedi yang hasilkan oleh 

instagramers Indonesia beragam jenis genrenya. Disini peneliti tertarik untuk 

meneliti video komedi instagram yang dimana belum digolongkan tentang genre-

genre komedi yang sudah ada di #IVGComedy. Peneliti ingin memberikan nama 

genre terhadap video-video yang sudah ada namun belum pernah digolongkan 

dalam satu genre masing-masing komedi.  
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2.8 Pengertian Komedi 

 

 Pengertian Komedi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah 

sandiwara ringan yang penuh dengan kelucuan meskipun kadang-kadang 

kelucuan itu bersifat menyindir dan berakhir dengan bahagia (Kamus Besar 

Bahasa Indonesia, 2007: 583) . Komedi adalah bentuk hiburan ringan yang dibuat 

untuk memberikan kepuasan bagi pemirsa melalui gelak tawa.  

Komedi bisa dibuat mulai dari yang melibatkan kontak fisik dan aksi yang 

dibesar-besarkan hingga ke bentuk satire yaitu komedi yang bertujuan menyindir 

kalangan tertentu. Orang suka tertawa, maka komedi menjadi program yang 

memiliki daya tarik utama yang sangat efektif untuk memikat pemirsa. Bentuk 

dari komedi antara lain: 

 

1. Slapstick Comedy 

Slapstick Comedy pada dasarnya cenderung hiper dan sangat lucu. 

Pemunculan karakter pemain sering berlebihan dan terlihat sedikit bodoh 

sehingga memancing tawa. Dialog yang diucapkan sering menghina atau 

menggunakan kekerasan kepada orang yang menjadi korban lelucon 

tersebut. 

2. Situation Comedy 

Situation Comedy salah satu bentuk program tv yang paling bertahan lama 

dapat digolongkan menjadi dua jenis utama: (1) pertunjukan lelucon (2) 

pertunjukan nyata atau realistis.  
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3. Sophisticated Comedy 

Sophisticated Comedy adalah sebuah variasi dari komedi yang 

menggunakan tatakrama dan tujuannya adalah untuk menyindir kelemahan 

golongan masyarakat yang lebih tinggi.  

4. Gag Comedy 

Gag Comedy didasarkan pada alur cerita yang cerdas dan bersifat anekdot 

dibandingkan dengan aksi fisik dan dialog dramatis. Bentuk  komedi ini 

umumnya terkait dengan materi yang dikenal oleh pemirsa. 

5. Dark Comedy 

Komedi yang berkaitan dengan hal-hal yang mengganggu, seperti 

kematian, narkoba, terorisme, pemerkosaan, dan perang. Beberapa dark 

comedy mirip dengan genre film horor. 

6. Blue Comedy 

Komedi berdasarkan seksisme, rasisme dan pandangan homophobic, 

sering menggunakan kata-kata lelucon seksual dan bahasa profan. 

7. Prop Comedy 

Prop Comedy adalah genre komedi yang menggunakan benda-benda lucu, 

atau objek konvensional digunakan dengan cara yang lucu. Istilah 

panggung dan film "prop", yang merupakan singkatan dari "properti".  

8. Surreal Comedy 

Surreal Comedy adalah bentuk humor berdasarkan persepsi-persepsi aneh, 

situasi absurd, dan logika omong kosong. 

9. Deadpan Comedy 
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Tidak sepenuhnya bergaya komedi. Menceritakan lelucon tanpa perubahan 

ekspresi wajah atau perubahan emosi. Biasa diselipkan dalam film-film. 

10.  Sketch Comedy 

Sebuah episode atau sketsa kecil komedi dipraktekkan dan direkam.  

11. Musical Comedy 

Suatu bentuk humor komedi alternatif dimana sebagian besar berasal dari 

musik dan / atau lirik. 

12. Other Humor 

Salah satunya adalah program yang mengikutsertakan pemirsa untuk 

bergembira ria dan membuat kalimat-kalimat lucu dan para master kuis 

yang menggunakan jabatan mereka untuk menghibur dengan meteri 

komedi dalam progam mereka. 

13. Self Comedy 

Komedi yang diperagakan oleh diri sendiri dengan berbagai karakter atau 

dengan satu karakter (karakter komediannya sendiri). 
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2.9 Frekuensi Kemunculan 

 

Pada dasarnya frekuensi bisa diartikan sebagai tingkat keseringan 

terjadinya sesuatu  dalam waktu-waktu tertentu. Frekuensi adalah jumlah 

timbulnya atau contoh-contoh suatu fenomena tertentu dalam suatu sample 

tertentu (Kartono 2003 : 179). 

Frekuensi adalah jumlah kejadian gejala pengukuran dalam satu interval 

kelas (Chaplin, 1989 : 199). Frekuensi diartikan jumlah pengamatan atau 

pengukuran dalam satu kelas distribusi frekuensi (Soerjono Soekanto 1993 : 122). 

Jadi dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa frekuensi 

adalah banyknya gejala atau fenomena yang terjadi dalam  pengamatan atau 

pengukuran pada suatu interval kelas tertentu. 

2.10 Teori Uses and Gratification 

 

Penelitian ini berakar pada sebuah model teori komunikasi Uses and 

Gratification, teori ini menganggap khalayak sebagai orang yang aktif 

menggunakan media untuk memenuhi kebutuhannya. Model ini mengungkapkan 

bahwa khalayak tidak tertarik pada apa yang dilakukan media, melainkan tertarik 

kepada apa yang dilakukan orang terhadap media (Rakhmat, 2001:66). 

Katz Blumer & Gurevitch (1974) sebagai penemu pendekatan ini, 

menyatakan ada beberapa asumsi pada teori Uses and Gratification ini. Mereka 

mengatakan bahwa ada 5 asumsi dasar pada teori ini (Rakhmat, 2001 : 205):  
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-  Khalayak aktif dan pengguna media berorientasi pada tujuan 

- Inisiatif dalam menghubungkan kepuasan kebutuhan pada pilihan media 

tertentu 

- Media berkompetensi dengan sumber lainnya untuk kepuasan kebutuhan  

-  Orang mempunyai cukup kesadaran diri akan penggunaan media 

mereka, minat dan motif sehingga dapat memberikan sebuah gambaran 

yang akurat mengenai kegunaannya. 

-  Penilaian mengenai nilai isi media hanya dapat dinilai khalayak 

 Teori ini mengenai khalayak yang aktif dan penggunaan media yang 

berorientasi pada tujuan yang cukup jelas. Anggota khalayak individu berusaha 

untuk menyelesaikan tujuan penggunaan media mereka.  

Asumsi dasar dari penelitian ini berdasarkan teori Uses and Gratification 

adalah instagramers tertarik terhadap video instagram komedi karena, khalayak 

dari teori ini tertarik pada apa yang dilakukan orang terhadap media bukan media 

terhadap orang. Hal yang dimaksud adalah instagramers tertarik karena pengguna 

instagram bertukar informasi menggunakan cara yang menarik melalui video 

komedi yang dihasilkan oleh creator video di Instagram. 

 


