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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Dewasa ini teknologi telah bertransformasi menjadi suatu kebutuhan bagi 

manusia. Teknologi internet di era globalisasi sangat berkembang pesat di dalam 

kehidupan masyarakat. Penggunaan fasilitas komunikasi yang semakin canggih 

memberikan peluang bagi setiap individu untuk mengakses informasi sesuai 

keinginan serta dapat berkomunikasi dengan mudah tanpa memikirkan waktu. 

Menurut Mahfud (2011), pesatnya perkembangan media sosial kini dikarenakan 

semua orang seperti bisa memiliki media sendiri. Pengguna media sosial dapat 

dengan bebas mengedit, menambahkan, memodifikasi baik tulisan, gambar, video, 

grafis dan berbagai konten lainnya. 

Internet adalah sebuah medium terbaru yang mengkonvergensikan seluruh 

karakteristik media dari bentuk-bentuk yang terdahulu. Apa yang membuat 

bentuk-bentuk komunikasi berbeda satu sama lain bukanlah penerapan aktualnya, 

namun perubahan dalam proses komunikasi seperti kecepatan komunikasi, harga 

komunikasi, persepsi pihak-pihak yang berkomunikasi, kapasitas storage dan 

fasilitas mengakses informasi, densitas (kepekatan atau kepadatan) dan kekayaan 

arus-arus informasi (Setyani, 2013: 5). 

Memasuki era globalisasi, remaja merupakan kalangan yang sering 

menggunakan media internet khusunya media sosial sebagai sarana untuk mencari 

informasi, hiburan maupun berkomunikasi dengan teman di situs jejaring sosial. 

Berdasarkan hasil survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (2016) 

mengemukakan bahwa usia terbanyak yang menggunakan internet yaitu usia 20-
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24 tahun sebesar 82% yang notabene masuk dalam kategori usia remaja. Jumlah 

pengguna Internet di Indonesia tahun 2016 adalah 132,7 juta pengguna atau sekitar 

51,5% dari total jumlah penduduk Indonesia sebesar 256,2 juta. 

Dewasa ini jejaring sosial youtube sedang digemari berbagai kelompok 

masyarakat. Tidak hanya artis atau publik figur, melainkan masyarakat biasa pun 

memanfaatkan jejaring sosial youtube sebagai alat untuk memperoleh informasi. 

Beragam konten yang dapat diperoleh melalui jejaring sosial youtube, diantaranya 

adalah video make-up tutorial atau video tentang cara merias kecantikan.  

Salah satunya adalah Abel Cantika yang merupakan seorang beauty vlogger 

(video blogger yang membahas tentang kecantikan). Beragam video tutorial make 

up yang dipostingnya, bahkan saat ini jumlah subscriber dalam videonya sebanyak 

127.421 orang (Data yang diperoleh dari youtube Abel Cantika, 2016). 

Berdasarkan video yang dipostingnya, tak sedikit pula yang menyukai (likes) dan 

memberikan komentar (comments) positif dari orang-orang yang melihat 

videonya. Diantaranya komentar dari salah seorang pengguna youtube yang 

menyatakan “aku suka bgt looknya ka kulit jd kliyatan sehat bgt , and btw kumis 

tipis ka abel aaa bkin makin sexy, buat next videonya cobain "Jamsu Makeup dong 

ka / Drunk makeup look”. 

Tampil cantik adalah impian semua wanita. Namun terkadang seorang malas 

untuk memakai makeup berlebih untuk sehari-hari. Banyak tips dari vlogger Abel 

Cantika agar untuk daily makeup yang tampak alami. Sehingga tak heran apabila 

jumlah subscriber dalam videonya mencapai 127.421 orang. Tidak hanya pada 

wanita dewasa, namun juga pada remaja usia 20-24 tahun sebesar 82% (APJII, 
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2016). Gadis remaja pada era modern ini mulai memiliki hasrat untuk berlomba-

lomba dalam mempercantik diri. Banyak dari mereka yang sudah tidak asing lagi 

dengan peralatan kecantikan. Make-up atau peralatan kecantikan ini dapat 

dijadikan sebagai penyempurna paras agar dirasa lebih menarik yang sejatinya 

sudah dimiliki oleh setiap wanita. 

Make-up yang diaplikasikan pada wajah terus menerus mengalami 

perubahan dan perkembangan dari masa ke masa. Mulai dari riasan mata, alis, bulu 

mata, bedak, alas bedak (foundation), pemerah pipi (blush-on), hingga pewarna 

bibir (lipstick). Tiap-tiap riasan memiliki tujuan tersendiri, seperti penggunaan 

blush-on yang bertujuan untuk membuat wajah terlihat lebih segar dan tidak pucat. 

Kemudian penggunaan lipstick berwarna merah agar bibir terlihat lebih sensual 

atau memberikan kesan sexy pada penggunanya. Make-up juga dapat 

menyempurnakan penampilan dan dapat menutupi kekurangan. 

Simbol adalah sesuatu yang digunakan untuk menunjuk sesuatu lainnya. 

Lambang meliputi kata-kata (pesan verbal), perilaku verbal, dan objek yang 

maknanya telah disepakati bersama. Jika simbol merupakan salah satu unsur 

komunikasi, simbol tidak muncul dalam ruang hampa-sosial, melainkan dalam 

suatu konteks atau situasi tertentu. Kemampuan manusia dalam menghadirkan 

simbol, berarti bahwa manusia tersebut memiliki kebudayaan tinggi dalam cara 

berkomunikasinya (Sobur, 2015: 43). 

Dalam mengkaji simbol atau makna kecantikan dalam video make-up 

tutorial beauty vlogger Abel Cantika di youtube, dapat dilakukan dengan teknik 

analisis semiotika. Semiotika sebagai suatu ilmu atau metode analisis untuk 
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mengkaji tanda. Tanda-tanda adalah perangkat yang kita pakai dalam upaya 

berusaha mencari jalan di dunia ini, ditengah-tengah manusia dan bersama-sama 

manusia.  

Semiotik atau dalam istilah Barthes, semiologi pada dasarnya hendak 

mempelajari bagaimana kemanusiaan (humanity) memaknai hal-hal (things). 

Memaknai (to signify) dalam hal ini tidak dapat dicampuradukkan dengan 

mengkomunikasikan (to communicate). Memaknai berarti bahwa objek-objek 

tidak hanya membawa informasi, tetapi juga mengkonstitusi sistem terstruktur dari 

tanda. Tujuan lainnya untuk menunjukkan tindakan yang masuk akal, teka-teki 

menarik, serta rincian yang dianggap paling meyakinkan (Sobur, 2013: 66). 

Pada konsep semiologi Barthes, terdapat dua tataran berbeda, yakni 

pemaknaan tataran pertama (denotatif) dan sistem pemaknaan tataran ke-dua 

(konotatif). Cobley dan Jansz (1999) dalam Sobur (2013), menjabarkan apabila 

denotative sign (tanda denotatif) (3), terdiri atas penanda (1) dan petanda (2). 

Tetapi, disaat yang sama, tanda denotatif juga merupakan penanda konotatif (4). 

Jadi, tanda konotatif milik Barthes, juga mengandung kedua bagian tanda denotatif 

yang menjadi landasan keberadaannya. Jadi pada konsep Barthes, konotatif tidak 

sekedar memiliki makna tambahan, namun, juga mengandung kedua bagian 

denotatif yang melandasi keberadaannya tersebut. Ini merupakan sumbangan 

Barthes terhadap penyempurnaan semiologi Saussure, yang hanya berhenti pada 

tataran denotatif saja. 

Khususnya dalam ilmu komunikasi, tak jarang skripsi yang menggunakan 

analisis semiotika Roland Barthes. Diantaranya penelitian yang berjudul 
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Representasi Kecantikan Perempuan Pada Iklan Dove versi “Real Beauty 

Sketches” Di Situs Youtube yang ditulis oleh Octa Lidya Ghaisani Amin, 

Departemen Komunikasi, Universitas Airlangga tahun 2013 ini, bertujuan untuk 

mengeksplorasi mitos dan definisi kecantikan yang direpresentasikan pada iklan 

Dove versi “Real Beauty Sketches”.  

Signifikansi penelitian ini terletak pada konsep kecantikan yang ditampilkan 

oleh Dove yang merupakan brand produk kecantikan. Konsep ‘cantik’ yang 

ditawarkan mengandung makna yang sesuai dengan mitos kecantikan yang 

dikonstruksi dalam masyarakat. Untuk menggali, mengidentifikasi, dan 

memahami pemaknaan yang dibentuk pada iklan, serta mengeksplorasi mitos dan 

definisi kecantikan, maka metode yang sesuai adalah semiotika Roland Barthes. 

Iklan ini mendekonstruksi mitos kecantikan yang selama ini mengacu pada bentuk 

fisik semata. Konsep kecantikan yang dibuat bertujuan meningkatkan rasa percaya 

diri perempuan melalui perbandingan sketsa wajah. Ini dilakukan supaya 

perempuan berpikir positif terhadap kecantikan alami yang dimiliki. 

Salah satu manfaat dari penelitian terdahulu yaitu mampu memberi 

informasi kepada peneliti tentang menganilisis penelitian dengan menggunakan 

teknik analisis semiotika Roland Barthes. Sehingga penelitian ini bisa dijadikan 

bahan acuan, mengenai simbol-simbol kecantikan khususnya untuk konteks 

kecantikan untuk wanita. Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan, maka judul 

dalam penelitian ini yaitu bagaimana representasi kecantikan pada video Make-up 

Tutorial Beauty Vlogger Abel Cantika di youtube. Tentunya dengan menggunakan 

teknik analisis semiotika Roland Barthes. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan, maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana representasi kecantikan dalam video 

Make-up Tutorial Beauty Vlogger Abel Cantika di Youtube? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah yang telah 

dijelaskan, maka tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui representasi 

kecantikan dalam video Make-up Tutorial Beauty Vlogger Abel Cantika di 

Youtube. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Akademis 

1. Hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk memberi pengetahuan

akademis khusus pada bidang komunikasi dan pengembangan teoritis untuk

penelitian teks media khususnya semiotik.

2. Memberi bahan referensi bagi penelitian selanjutnya dengan mengulas

tentang konstruksi kecantikan yang dibangun oleh media khususnya media

sosial youtube.




