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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Perkembangan internet di dunia semakin meningkat pesat dan tak kalah 

Indonesia merupakan negara yang sangat ketergantungan dengan fasilitas internet. 

Dalam beberapa jam saja, jika tidak mengakses internet rasanya sudah risau, karena 

internet selalu dikaitkan dengan sosial media. Dari umur belia hingga dewasa pasti 

memiliki beberapa akun sosial media. Ada yang membuat akun sosial media untuk 

berkomunikasi, ada pula untuk membagikan momen kenangan mereka berupa foto 

atau video di dunia maya. Segala merk dan tipe handphone saat ini pasti 

menyediakan fitur-fitur tersebut. Salah satu aplikasi yang menarik perhatian 

pengguna smartphone adalah LINE. LINE merupakan salah satu jejaring sosial 

yang sedang populer di masyarakat. Berdasarkan fungsinya, ini merupakan media 

untuk berkomunikasi dengan seseorang yang tidak hanya menggunakan teks, 

namun berupa gambar, foto dan video. Berdasarkan data yang ada, pengguna LINE 

pada tahun 2014 di seluruh dunia. Sejak pertama kali diluncurkan tahun 2011, 

pengguna LINE tahun 2014 telah tumbuh mencapai 300 juta di seluruh dunia. 

Sedangkan di Indonesia sendiri, sampai dengan tahun 2014 jumlah penggunanya 

telah mencapai 14 juta. 
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Di Indonesia LINE juga menjadi salah satu jejaring sosial yang populer digunakan 

oleh masyarakat. Indonesia menempati posisi kelima pengguna aplikasi chatting di 

telepon pintar itu dengan 14 juta pengguna. Pengguna terbanyak ada di Jepang, 47 juta 

pengguna, diikuti Thailand, 18 juta, Taiwan, 17 juta, dan  Spanyol, 15 juta.  Pengguna 

LINE di Indonesia mencapai angka 30 juta, naik 10 juta dari tahun 2013. Dengan angka 

30 juta, Indonesia kini menempati posisi kedua di dunia setelah Thailand yang 

memiliki 27 juta pengguna. 

Secara umum, fasilitas yang ditawarkan LINE tidak jauh berbeda dengan 

pendahulunya, WhatsApp, yaitu layanan pesan cepat baik itu melalui teks, audio, video, 

dan emoticon. Namun, keunikan pada aplikasi LINE adalah salah satu fitur emoticon 

yang dimilikinya dan disebut stiker. Dengan kemudahan  mengakses, mengunduh, dan 

memperbaharui yang semuanya tanpa biaya sepeserpun, stiker digunakan sebagai salah 

satu cara untuk menyampaikan pesan dalam proses komunikasi antarpribadi oleh 

pengguna aplikasi LINE. 

LINE adalah aplikasi instant messaging yang dibuat oleh perusahaan NHN 

Corporation asal Korea Selatan. LINE diluncurkan pada 23 Juni 2011 oleh NHN 

cabang Jepang setelah terjadinya gempa bumi di Jepang (inet.detik.com 2013). Pada 

awal kemunculannya LINE telah memiliki 150 juta pengguna di seluruh dunia dan juga 

telah menempati peringkat pertama di 43 negara untuk kategori aplikasi gratis. Pasar 

terbesar LINE adalah negara-negara di Asia termasuk Indonesia. Hal tersebut terlihat 

dari posisi aplikasi tersebut yang menduduki posisi pertama selama tiga minggu 

berturut-turut (per 28 Mei 2013) di kategori Top Free Apllication. 
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Aplikasi LINE terus membuat inovasi pada stiker, salah satunya dengan 

menghadirkan stiker bertema khusus yang disesuaikan dengan situasi terkini. 

Misalnya, saat bulan puasa, dikeluarkan stiker bertema Ramadhan. Secara tidak 

sadar, kehadiran stiker dalam aplikasi LINE menciptakan suatu cara komunikasi 

yang baru, yaitu komunikasi dengan menggunakan stiker. Memang sebelumnya, 

Blackberry Messanger telah lebih dulu menyediakan fitur emoticon sebagai salah 

satu simbol untuk berekspresi. Namun, LINE stiker dinilai lebih ekspresif karena 

hampir mendekati penggambaran mimik atau ekspresi seseorang.  

Dapat dikatakan, kehadiran LINE stiker ini merupakan awal permulaan 

komunikasi dengan simbol stiker yang pada akhirnya bisa menggantikan budaya 

komunikasi antarpribadi yang biasanya dilakukan secara verbal (dengan bahasa 

maupun tulisan) dan secara langsung menjadi komunikasi nonverbal (dengan 

simbol LINE stiker). Van de Bogart (2011) mencoba penerapan stiker ini dengan 

melakukan penugasan dan pembahasan menggunakan salah satu aplikasi LINE 

chatting. Keputusan untuk menggunakan aplikasi LINE chatting adalah 

didasarkan pada pengamatan langsung bahwa semua siswa sudah menggunakan 

LINE sebagai metode yang disukai dan mewakili personal mereka. Dengan 

demikian, dalam proses penelitian, interaksi dengan stiker chat ini dinilai sangat 

memudahkan untuk mewakili emosi, ekspresi, dan personalitas antarkomunikan, 

bahkan dapat menggali visualisasi ekspresi yang sulit diungkapan dengan pesan 

kata dan atau bahasa. 
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LINE stiker dikatakan menjadi sarana komunikasi verbal karena 

menggunakan teks dalam  menyampaikan pesannya dan dapat dikatakan juga 

sebagai komunikasi non verbal karena para pengguna layanan ini tidak jarang 

bahkan sangat sering menggunakan simbol dalam kegiatan chatting melalui LINE. 

Percakapan dalam LINE yang menggunakan atau menyisipkan simbol stiker 

dalam kegiatan chatting di LINE dapat mewakili atau merepresentasikan 

bagaimana keadaan emosi dari lawan yang kita ajak berkomunikasi. Keunikan 

pada aplikasi LINE adalah salah satu fitur emoticon yang dimilikinya dan disebut 

stiker. Dengan kemudahan mengakses, mengunduh, dan memperbaharui yang 

semuanya tanpa biaya, stiker digunakan sebagai salah satu cara untuk 

menyampaikan pesan dalam proses komunikasi antarpribadi oleh pengguna 

aplikasi LINE. 

Representasi merupakan cara untuk membentuk pengetahuan yang 

dimungkinkan  oleh otak untuk memaknai suatu tanda yang dilakukan oleh semua 

manusia. Representasi bekerja pada hubungan  tanda dan  makna. Jadi representasi 

bukanlah suatu kegiatan atau proses statis, melainkan proses dinamis yang terus 

berkembang seiring dengan kemampuan intelektual dan kebutuhan para pengguna 

tanda yaitu manusia sendiri yang juga terus bergerak dan berubah. Representasi 

merupakan suatu bentuk usaha konstruksi. Karena pandangan-pandangan baru 

yang menghasilkan pemaknaan baru juga merupakan pertumbuhan konstruksi. 

Karena pandangan-pandangan baru yang menghasilkan pemaknaan baru juga 

merupakan hasil pertumbuhan konstruksi pemikiran manusia. 
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Representasi bekerja berdasarkan teori tanda yang dikemukakan oleh seorang 

filsuf Amerika Charles Sanders Pierce. Dengan membedahnya melalui segitiga 

makna Pierce. Pierce sendiri menempatkan representasi sebagai suatu bentuk 

hubungan elemen-elemen makna, jadi representasi menurut pisau bedah yang 

dikemukakan oleh Pierce mengacu kepada bagaimana sesuatu itu ditandakan dan 

membentuk intepretant seperti apa lalu bagaimana segitiga makna itu berantai 

menjadi suatu bentuk rantai semiosis tersendiri. 

Masing-masing individu memiliki representasi tersendiri mengapa harus 

menggunakan menyertakan stiker saat berkomunikasi dengan orang lain 

menggunakan LINE. Pemberian makna pada stiker berbeda-beda tergantung pada 

masing-asing individu. Hal tersebut bisa menimbulkan beberapa hambatan dalam 

proses komunikasi yang menggunakan stiker. Meskipun begitu, dapat dikatan 

bahwa dalam  proses komunikasi tersebut, telah terjadi pertukaran makna simbol 

diantara dua orang yang sedang berkomunikasi.  

Penelitian ini menggunkan teori semiotika untuk menjelaskan gambar stiker  

dalam aplikasi LINE didalamnya terdapat tanda-tanda. Dalam ranah penelitian 

komunikasi visual, makna simbol-simbol tersebut releavan untuk dianalisis 

dengan menggunakan pendekatan metode analisis semiotika. Semiotik sebagai 

suatu model dari ilmu pengetahuan sosial yang memahami dunia sebagai sistem 

hubungan yang memiliki unit dasar yang disebut tanda (Sobur 2006:87). Tanda itu 

sendiri didefinisikan sebagai sesuatu yang atas dasar konvensi sosial yang 

terbangun sebelumnya, dapat dianggap mewakili sesuatu yang lain (Sobur 

2006:95). 
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Berkenaan dengan studi semiotik pada dasarnya pusat perhatian 

pendekatannya adalah pada tanda (sign). Menurut Charles Sanders Pierce, 

menandaskan bahwa kita hanya dapat berpikir dengan medium tanda. Manusia 

hanya dapat berkomunikasi lewat sarana tanda. Tanda dalam kehidupan manusia 

bisa tanda gerak atau isyarat. Lambaian tangan yang bisa diartikan memanggil atau 

anggukan kepala dapat diterjemahkan setuju. Tanda bunyi, seperti tiupan peluit, 

terompet, genderang, suara manusia, dering telepon. Tanda tulisan, di antaranya 

huruf dan angka. Bisa juga tanda gambar berbentuk rambu lalu lintas, dan masih 

banyak ragamnya. Merujuk teori Pierce, maka tanda-tanda dalam gambar dapat 

dilihat dari jenis tanda yang digolongkan dalam semiotik. Di antaranya: ikon, 

indeks dan simbol. Ikon adalah tanda yang mirip dengan objek yang diwakilinya. 

Dapat pula dikatakan, tanda yang memiliki ciri-ciri sama dengan apa yang 

dimaksudkan (Sobur 2006:94).  

Merujuk pada pemikiran tersebut, objek dengan demikian memiliki makna 

tertentu dalam  keberadaannya di tengah-tengah manusia yang dapat dianalisa 

dengan menggunakan pendekatan semiotika. Apabila kita bandingkan konsep 

semiotika yang digunakan dalam menguraikan nilai-tanda, dimana meminjam 

konsep dikotomi penanda-petanda Saussure, dengan konsep dua tahap signifikansi 

Barthes pada kasus LINE yang diangkat dalam  penelitian ini, maka nilai-tanda 

yang dimaksud  berada dalam tahapan  konotasi. Secara umum, Lione dipercaya 

memiliki kegunaan, sebagai sebuah instrumen, alat komunikasi mutakhir yang 

melayani aktivitas manusia. Tanda-tanda yang digunakan untuk 

mengkomunikasikan informasi kepada kita melalui konsumsi LINE . Tanda-tanda 
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tersebut disusupkan oleh produsen ke dalam LINE untuk menciptakan 

“kesenangan” sekaligus membentuk identitas ketika kita mengkonsumsinya. 

Nilai-tanda tersebut menggeser nilai-guna dan nilai-tukar dari objek konsumsi, 

menjadi penanda bagi konsumen yang memaknainya dalam lingkup sosial.  

Sebagian besar bentuk gambar stiker dalam LINE sangat digemari remaja 

masa kini. Semua kalangan usia dapat menikmati gambar lucu yang berisikan 

pujian, sindiran atau juga kehidupan kebanyakan orang saat ini. Salah satu  stiker 

yang terdapat pada LINE adalah stiker Si Udin. Stiker dengan karakter anak SD 

bernama Si Udin karya desainer bernama Niksen menampilkan ekspresi karakter 

Udin yang nyeleneh dan nakal dengan seragam SD merah-putihnya. Seorang anak 

SD laki-laki yang digambarkan dengan berkepala botak ini cara memakai 

seragamnyapun dengan gaul yaitu celana sedikit melorot, ini bisa dikaitkan 

dengan kenyelenehan gaya tersebut terhadap sikap berpakaian seragam anak SD 

yang seharusnya. Udin dikarakterkan sebagai anak gaul karena terdapat banyak 

ekspresi dan kata-kata yang lucu sehingga lebih kearah alay. Karena kata-kata 

tersebut biasanya diucapkan oleh anak muda masa kini, seperti ‘sakitnya tuh 

disini’, ‘aku rapopo’, ‘ciyus miapah?’ dan lain-lain yang sangat lucu. Banyak 

orang yang mengunduh stiker ini karena bisa diunduh dengan  koin murah dan  

tidak ada masa kadaluarsa stiker, jadi masih akan tetap bisa digunakan sampai 

kapanpun selama kita masih memiliki LINE.  

Hanya dengan mengirimkan stiker tanpa harus mengetik panjang huruf, lawan 

bicara kita akan paham makna yang kita maksudkan. Banyak yang terhibur jika 

melihat stiker ini, misal saat saya chatting personal atau grup lalu ada yang 
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mengirimkan stiker ini di percakapan, pasti akan mengundang rasa tawa geli 

melihat stikernya, namun  ada juga beberapa orang yang tidak suka melihat stiker 

ini karena ekpresi yang begitu menyebalkan dari karakter Si Udin tersebut, 

khususnya stiker yang menggambarkan dirinya sedang mengejek dengan celana 

dipelorotkan, itu akan mengundang rasa kesal terhadap orang lain yang kurang 

senang melihatnya. 

Terkait dengan gaya berpakaian dan kata-kata dalam stiker Si Udin tersebut, 

tentu ini menjadi hal khusus yang diliat dari lain sisi yaitu karakter anak SD yang 

tidak seharusnya demikian. Memang stiker LINE kebanyakan bersifat menghibur 

dengan si creator berlomba-lomba membuat karakter yang unik, namun anak SD 

yang memakai seragam dengan tidak seharusnya seperti celana melorot dan  kata-

kata yang belum pantas pada umurnya ini akan  menimbulkan dampak yang 

kurang baik. Seperti yang kita sadari saat ini, telepon genggam merupakan candu 

bagi semua orang termasuk anak-anak. LINE merupakan aplikasi chatting yang 

cukup populer di Indonesia dan saya yakin banyak yang memilikinya termasuk 

anak-anak SD itu sendiri. Akan ada beberapa dampak yang kurang baik 

ditimbulkan bila ada anak SD yang memakai kata tersebut di sosial media dan 

bahkan  mengeluarkan kata-kata tersebut secara langsung di dunia nyata terhadap 

teman sebayanya atau bahkan orang lain yang beda usia. 

Memang tidak semua kata-kata pada stiker Si Udin itu bersifat nyeleneh, 

namun dilihat saja dari karakter dan tagline si bandel dan lucu ini menjadi menarik 

untuk diteliti oleh peneliti, karena penggambaran anak SD yang berbicara alay 

atau gaul. Dengan demikian penyampaian pesan dapat dikemas secara lucu namun 
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tetap memiliiki sebuah nilai. Masyarakat khusunya usia remaja dan dewasa sangat 

rentan terhadap rasa gundah, sehingga sering kali mencurahkannya di media 

sosial. Gambar stiker dapat menjadi salah satu cara yang digunakan untuk 

menyampaikan pesan  itu sehingga tidak begitu banyak  penyimpangan. 

Penyampaian pesan dengan menggunaan media sosial LINE dengan mengunggah 

gambar stiker ini menarik untuk diteliti. Terdapat ikon anak gaul yang 

direpresentasikan dalam gambar stiker. Ikon karakter anak gaul ditampikan 

merupakan rangkaian tanda-tanda itu yang bekerjasama dengan baik untuk 

mencapai efek yang diharapkan. 

Dengan paparan di atas maka kehadiran stiker LINE merubah ritual 

komunikasi. Orang biasanya berkomunikasi secara verbal dalam chatting, kini 

mereka juga menggunakan symbol non verbal, yakni stiker. Kehadiran stiker 

sendiri harus mengakomodasi kebutuhan pemaknaan secara umum, artinya 

maksud dari stiker itu harus dapat dipahami oleh para pengguna LINE. Ini menjadi 

penting untuk dikaji karena fitur stiker bisa jadi tidak hanya menjadi pelengkap 

dalam komunikasi via chatting, namun juga menjadi subtitusi dari komunikasi 

verbal. 

Salah satu stiker yang terdapat di LINE yakni Si Udin yang telah dipaparkan 

pada paragraf sebelumnya. Dalam stiker Si Udin peneliti merasa ada konstruksi 

yang tidak wajar, yakni penggambaran Si Udin sebagai anak SD namun dicitrakan 

tidak sesuai usianya. 

Berdasarkan perspektif di atas peneliti ingin membedah lebih lanjut tentang 

karakter Si Udin dalam judul “representasi karakter “Si Udin” pada aplikasi LINE” 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dapat dirumuskan permasalahan dalam 

penelitian ini sebagai berikut: Bagaimana representasi karakter ”Si Udin” pada 

aplikasi LINE ? 

  

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk merepresentasikan karakter “Si Udin” 

pada aplikasi LINE sebagai media komunikasi. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Akademis 

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan atas wawasan 

serta bahan referensi bagi mahasiswa komunikasi pada jenis penelitian 

kualitatif dengan menggunakan pendekatan semiotika. Sehingga dapat 

memberikan pengetahuan tentang representasi makna simbol stiker anak gaul 

“Si Udin” dalam aplikasi LINE sebagai media komunikasi. 
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2. Manfaat Praktis 

a. Diharapkan penelitian ini sebagai penambah wawasan dan pengetahuan 

pembaca tentang penggunaan stiker khususnya dalam hubungan 

antarpribadi menggunakan media baru serta dapat menjadi literatur serta 

acuan bagi mahasiswa yang akan melakukan penelitian terkait penggunaan 

stiker dalam aplikasi smartphone.  

b. Bagi pengguna LINE stiker, dapat digunakan sebagai tambahan wawasan 

mengenai makna-makna penggunaan LINE stiker untuk mengekpresikan 

dirinya dalam melakukan komunikasi. 
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