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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Teknologi kini menjadi bagian penting dalam kehidupan manusia. 

Teknologi merupakan akses komunikasi yang memudahkan masyarakat dalam 

bersosialisasi dan berinteraksi. Perkembangan teknologi kian merambah 

menjadi sebuah kebutuhan. Zaman sekarang dimana sebagian masyarakat baik 

masyarakat menengah ke bawah maupun menengah ke atas, sudah mengenal 

teknologi komunikasi seperti internet. Internet muncul di pertengahan 1990-an 

sebagai medium massa baru yang amat kuat (Vivian:2008;262). Berdasarkan 

data yang diambil dari website Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia 

(APJII) pada tahun 2016 pengguna internet di Indonesia adalah sebesar 132,7 

juta user atau sekitar 51,5% dari total jumlah penduduk Indonesia sebesar 

256,2 juta. Jika dibandingkan pengguna internet Indonesia pada tahun 2014 

sebesar 88,1 juta user, maka terjadi kenaikan sebesar 44,6 juta dalam waktu 2 

tahun. Tidak dapat dipungkiri kemajuan teknologi memberi angin segar bagi 

masyarakat, khususnya dalam dunia digital. Mengikuti perkembangan dunia 

digital, masyarakat menjadikannya sebagai media untuk berkreasi. 

Kemudahan-kemudahan tersebut ditawarkan melalui munculnya banyak 

media sosial yang dapat digunakan oleh semua orang untuk berinteraksi, 

sekedar mencari hiburan atau bahkan berbisnis melalui dunia maya. 

Media sosial adalah media online yang mendukung interaksi sosial 

(Nurudin:2012;53). Hingga saat ini sudah banyak media sosial yang mulai 
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bermunculan seperti Facebook, Twitter, Skype, Instagram, Snapchat, Ask fm, 

Path, Blackberry Messenger, Line, Whatsapp, dan masih ada lagi yang 

lainnya. Di lansir dari www.isparmo.web.id data yang diperoleh dari Asosiasi 

Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) pada 21 November 2016 

berdasarkan konten media sosial yang paling banyak dikunjungi adalah 

Facebook sebesar 71,6 juta pengguna atau sebesar 54% dan urutan kedua 

adalah Instagram sebesar 19,9 juta pengguna atau sebesar 15%. Berdasarkan 

situs pemeringkat website dunia Alexa, media sosial terpopuler di Indonesia 

saat ini adalah Facebook, Twitter dan Instagram. Instagram kini jauh 

menggungguli Facebook sebagai media sosial terpopuler atau terbanyak 

digunakan di Indonesia. Dalam daftar top site di Indonesia, Instagram 

menempati posisi 24, diikuti Facebook diposisi 35 dan Twitter terpuruk 

diposisi 109 (Anonim 1, 2016, www.komunikasipraktis.com). 

Media sosial yang akan diangkat oleh peneliti dalam penelitian adalah 

Instagram. Instagram sendiri tersusun dari dua kata, yaitu “Insta” dan “gram”. 

Arti dari kata pertama diambil dari kata “instan” atau serba cepat. Namun 

dalam sejarah penggunaan kamera foto, istilah “instan” yaitu sebutan lain dari 

kamera polaroid yang merupakan kamera yang dapat langsung mencetak foto 

beberapa saat setelah membidik objek. Selanjutnya, kata “gram” disini 

diambil dari kata “telegram” yang maknanya dikaitkan sebagai media 

pengirim informasi yang sangat cepat (Nurudin:2012;83). Dari arti dua kata 

tersebut, dapat kita ketahui bahwa fungsi dari Instagram itu sendiri ialah 

sebagai media untuk berbagi foto maupun video dan mengirimkannya dengan 

http://www.isparmo.web.id/
http://www.komunikasipraktis.com/


3 
 

waktu yang cepat. Instagram adalah media sosial berbasis foto dan video, 

dimana user dapat menggunggah, melihat-lihat dan menikmati berbagai 

macam foto maupun video yang diunggah oleh user lainnya. Dalam Instagram 

tersedia beberapa fitur diantaranya yaitu : home, explore, search, activity, 

profile, direct message, caption, comment, like photo, sharing photo-video, 

snapgram dan instagram live. Fitur video pada Instagram ini sebenarnya baru 

diluncurkan oleh Kevin Strorm pada 20 Juni 2013. Video Instagram memiliki 

batas waktu yaitu 60 detik sedangkan snapgram memiliki durasi 15 detik. 

Kegemaran mengunggah video dalam account Instagram melahirkan trend 

baru di kalangan anak muda. Perkembangan yang demikian membuka jalan 

bagi semua orang untuk ajang unjuk gigi dan menunjukan karyanya. Sikap 

kritis anak muda menjadikan mereka lebih cepat menanggapi berbagai hal 

baru yang muncul di masyarakat. Mereka bebas menyalurkan ide-ide kreatif  

sebagai fenomena yang terjadi dikehidupan sehari-hari dalam bentuk video, 

seperti : video selfie, video comedy, video cinematic, video stopmotion dan 

video sketch). Bagi pengguna Instagram tentunya pernah mendengar istilah 

videogram dan selebgram pada aplikasi media sosial Instagram. Videogram 

sendiri merupakan kepanjangan dari Video Instagram, sedangkan Selebgram 

adalah Selebritis Instagram. Istilah selebgram tersebut akhir-akhir ini memang 

sedang dalam perbincangan oleh para  netizen. 

Julukan tersebut biasanya diberikan kepada akun pribadi seseorang yang 

memiliki banyak followers dikarenakan foto atau video yang diunggah oleh 

orang tersebut menarik dan banyak disukai oleh para pengguna Instagram 
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lainnya. Selain itu bahkan tidak jarang foto atau video yang diunggah tersebut 

bisa menjadi viral, seperti @madkucil, @alfysaga, @ariefmuhammad, 

@d_kadoor, @stmsruro, @rizkyboncel, @arbae7 dan lain-lain. Salah satu 

akun selebgram yang cukup disukai anak muda yaitu akun Instagram 

@alfysaga. Pria kelahiran 4 Maret 1995 asal Samarinda ini pada awalnya 

hanya mengikuti trend dubsmash yang ada di akun Instagram (Anonim 2, 

2016, www.sketsaunmul.co). Dari situ Alfy menemukan passion-nya dalam 

bidang video. Alfy beralih dari konten dubsmash ke konten video sketsa 

karena mengalami perubahan respons di kalangan pengguna Instagram, 

terbukti dari perbedaan jumlah followers, like, comment dan viwers yang 

semakin meningkat seiring dengan konten video sketsa yang diunggah. Video 

sketsa merupakan jenis video yang mencoba menggambarkan fenomena yang 

terjadi dalam kehidupan sehari-hari yang kemudian diadegankan dalam bentuk 

video. 

Berikut ini adalah dokumentasi video beberapa yang merupakan konten 

yang ada di akun Instagram @alfysaga : 

http://www.sketsaunmul.co/
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Gambar 1.1: Instagram @alfysaga 

 

   

Gambar 1.2: Konten Romantis Gambar 1.3: Konten Konflik Gambar 1.4: Konten Komedi 

Peneliti memilih akun Instagram @alfysaga sebagai bahan penelitian 

dikarenakan pada akun ini selain memiliki followers l,5m pengguna 
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Instagram, akun tersebut juga berbeda dengan akun lainnya, seperti akun 

@d_kadoor yang lebih fokus pada konten nasehat komedi, akun @stmsruro 

yang mengulas curhatan dan nasehat ringan atau akun @arbae7 yang juga 

berisi keluhan dan nasehat. Melihat hal tersebut ciri khas akun @alfysaga 

menghadirkan nuansa kehidupan anak muda yang mudah diterima. 

 Pesan-pesan yang di tawarkan oleh @alfysaga memiliki isi nilai salah satu 

konten romantis contohnya dalam video berjudul “Bahagiakah walau naik 

motor”, dalam video ini mencerminkan bahwa sebuah kebahagiaan tidak 

diukur dari materi, hal ini menjadi tamparan keras oleh orang-orang yang 

berfikir bahwa materi adalah segalanya. Materi bukan sebuah ukuran dari 

suatu kebahagiaan disini @alfysaga mengemas isi nilai yang ditaungkan 

dalam bentuk video yang mudah diterima oleh  anak muda zaman sekarang. 

 Akun Instagram @alfysaga lebih banyak mengunggah video sketsa dan 

berfokus pada cerita-cerita yang pernah dialami oleh anak muda sekarang. 

Peneliti melihat ada empat konten yang di hadirkan oleh @alfysaga, pertama 

yaitu konten komedi dimana pada konten ini berisi curahan hati (curhat), bawa 

perasaan (baper), kedua konten romantis yang berisi PDKT, kejutan kepada 

pasangan, kesetiaan, perhatian dan kasih sayang, ketiga konten konflik yang 

berisi perselingkuhan, kebohongan, berselisih pendapat dan yang terakhir 

konten endorse berisi video promosi produk-produk beraneka macam. 

Dari keempat konten diatas peneliti mengambil tiga konten saja yang 

dianggap memiliki isi pesan nilai yaitu konten komedi, konten romantis, dan 

konten konflik. Banyaknya jumlah follower yang terus bertambah serta 
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banyaknya video dengan tema yang berbeda setiap minggunya, hal ini 

menunjukan ketertarikan mereka terhadap video Instagram @alfysaga dilihat 

juga dari banyaknya komentar dan viewer yang diberikan di setiap videonya. 

Video sketsa itu sendiri ditandai dengan konten isi video yang disajikan 

menarik sehingga dapat dinikmati dan dimengerti karena menggunakan istilah 

yang sedang trend di kalangan anak muda. Dengan adanya pemanfaatan video 

pada Instagram yang dilakukan oleh @alfysaga, hal ini membuat peneliti ingin 

mengetahui bagaimana pemaknaan pesan (resepsi) dikalangan video creator 

khususnya komunitas Malang Creator. Peneliti meyakini bahwa Malang 

Creator dapat menjadi subjek dalam memaknai isi pesan dalam video 

@alfysaga sebagai bentuk fenomena anak muda dikarenakan Malang Creator 

adalah sebuah komunitas yang berkecimpung dibidang videography yang 

telah berdiri sejak tahun 2015. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka yang menjadi rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah “ Bagaimana Pemaknaan video sketsa pada akun 

Instagram @alfysaga di kalangan video creator sebagai bentuk fenomena 

kehidupan anak muda”. 

1.3 Tujuan 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian adalah untuk 

mengetahui sejauh apa makna yang ditangkap atau diterima oleh komunitas 

video creator khususnya Malang Creator mengenai isi pesan yang ada dalam 
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pembuatan video sketsa oleh @alfysaga sebagai bentuk fenomena kehidupan 

anak muda. 

1.4 Manfaat 

1.4.1 Manfaat akademis  

Penelitian ini diharapkan untuk dapat mengembangkan diranah kajian 

mengenai pemaknaan audiens terhadap pengguna media sosial khususnya 

Instagram pada fitur video di Instagram. Diharapkan penelitian ini dapat 

disumbangkan kepada FISIP UMM untuk menjadi bahan referensi mahasiswa 

Ilmu Komunikasi terutama studi resepsi yang akan melakukan penelitian 

sejenisnya dan juga diharapkan dapat menginspirasi mahasiswa Ilmu 

Komunikasi untuk melakukan pengembangan media berbasis elektronik 

dengan maksud memberikan jawaban atas fenomena kehidupan sosial 

masyarakat. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

Penelitian ini sangat diharapkan dapat memberikan gambaran kepada 

pengguna aktif Instagram agar mengetahui makna tersirat yang ingin 

disampaikan oleh @alfysaga terkait dengan video sketsa yang dibuat. 

 

 

 

 

 


