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BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Komunikasi adalah interaksi antara dua makhluk hidup atau lebih. Inti dari

komunikasi adalah proses penyampaian pesan dari komunikator ke komunikan. Dan

Pesan disampaikan melalui suatu media baik secara verbal maupun non verbal.

komunikasi merupakan aktivitas yang tidak bisa dipisahkan dari kegiatan manusia.

Menurut Harold Lasswell “(cara yang baik untuk menggambarkan komunikasi

adalah dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut), Who Says What In With

Channel To Warm With What Effect?” atau siapa mengatakan apa dengan saluran apa

kepada siapa dengan pengaruh bagaimana ? (Mulyana, 2010)

Pesan merupakan unsur komunikasi yang penting. Pesan yaitu apa yang

dikomunikasikan oleh sumber kepada penerima. Pesan merupakan seperangkat

simbolverbal dan atau nonverbalyang mewakili perasaan, nilai, gagasan atau maksud

sumber tadi. Pesan mempunyai tiga komponen: makna, simbol yang digunakan untuk

menyampaikan makna, dan bentuk atau organisasi pesan (Tempo, 2000 dalam

Mulyana, 2010)

Budaya itu adalah hal yang dapat dijumpai dimana-mana, kompleks, pervasive,

dan yang terpenting sulit diartikan. Seperti yang dituliskan oleh Harrison dan

Huntington, “istilah’budaya’,tentu saja, mempunyai arti banyak dalam disiplin ilmu

serta konteks yang berbeda” (Rothenburger dalam Mulyana, 2010)

Sementara dalam konsep Koentjaraningrat (1988) kebudayaan diartikan

sebagai wujudnya, yaitu mencakup keseluruhan dari :(1) gagasan; (2) kelakuan; dan
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(3) hasil-hasil kelakuan. Segala sesuatu yang ada pikiran manusia , yang dilakukan

dan dihasilkan oleh kelakuan manusia adalah kebudayaan, budaya sebagai konstruk

kata benda. Dengan demikian, disini kebudayaan diyakini sebagai produk, baik itu

berupa gagasan atau pun sudah berwujud suatu perilaku tampak maupun material

(Dayakisni &yuniardi, 2012: 5)

Berbicara budaya adalah berbicara pada ranah sosial sekaligus ranah

individual. Pada ranah sosial dikarenakan budaya lahir ketika manusia bertemu

dengan manusia lainnya dan membangun kehidupan bersama yang lebih dari sekedar

pertemuan-pertemuan insidental. Dari kehidupan bersama tersebut selanjutnya

diadakanlah aturan-aturan, nilai-nilai, kebiasaan-kebiasaan hingga kadang sampai

pada kepercayaan transendental yang kesemuanya berpengaruh sekaligus menjadi

kerangka perilaku dari individu-individu yang masuk dalam kehidupan bersama.

Semua tata nilai, perilaku, dan kepercayaan yang dimiliki sekelompok individu itulah

yang disebut budaya. Pada ranah individual adalah karena budaya diawali ketika

individu-individu bertemu untuk membangun kehidupan bersama dimana

individu-individu tersebut memiliki keunikan masing-masing dan untuk selanjutnya

saling memberi pengaruh. (Dayakisni &yuniardi, 2012: 83)

Selain itu budaya juga erat kaitanya dengan konflik. Apakah yang

menyebabkan konflik itu terjadi ? konflik bisa berawal dari stereotip, prasangka dan

diskriminasi. Patut dicatat bahwa perlakuan ini cakupanya luas, seperti pada jenis

kelamin, status sosial, kelompok suku bangsa, dan sebagainya. (Meinaro, widianto &

halida, 2011)

Banyak kasus-kasus diskriminasi yang kita bisa temukan dalam berita-berita

yang kita baca setiap hari baik cetak maupun online. Dengan kecanggihan internet
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saat ini masalah-masalah seperti ini akan cepat menyebar. Bahkan saat kita tidak

mencarinya berita-berita tersebut akan muncul pada laman atau beranda dari sosial

media yang kita miliki. Kita ketahui sendiri bahwa pada saat ini sosial media bisa

dimiliki oleh siapapun bahkan anak-anak sekalipun. Tidak hanya memiliki sisi negatif

sosial media juga bisa menjadi media untuk seseorang mengklarifikasi dan

memperbaiki nama atau citra seseorang atau sebuah kelompok yang juga akan cepat

menyebar bahkan hingga ke plosok dunia.

Media sosial juga merupakan alat yang mempermudah manusia dalam hal

berkomunikasi dan mencari informasi. Melalui media sosial kita dapat berkomunikasi

dengan banyak orang dipenjuru dunia tanpa harus bertatap muka. Dan kita bisa

berteman dengan siapa saja dan dari mana saja. Kita bisa memperoleh banyak

informasi dari penjuru dunia dengan hanya membuka media sosial yang kita punya.

Seperti informasi yang selalu berkembang , media sosialpun banyak bermunculan

dengan fitur yang bermacam-macam.

Media sosial perkembang mengikuti kebutuhan manusia. Banyak sekali media

sosial yang hadir dan diciptakan untuk menyesuaikan kebutuhan manusia. Salah

satunya adalah youtube. YouTube adalah sebuah situs web video sharing (berbagi

video) populer dimana para pengguna dapat memuat, menonton, dan berbagi klip

video secara gratis. Umumnya video-video di YouTube adalah klip musik (video klip),

film, TV, serta video buatan para penggunanya sendiri (pengertian

youtube.blogspot.co.id)

Dari pengertian tersebut kita jadi tau dan lebih mengerti apa pertian dan

keguanaan dari youtube. Youtube adalah media sharing video . Video yang kita

uploud bisa ditonton oleh banyak orang diseluruh dunia. Dengan kecanggihan internet



4

video yang kita uploud akan dengan cepat dapat ditonton oleh pengguna youtube

lainya. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, ada berbagai macam jenis video

yang di uploud di youtube. Selain video yang telah dijelaskan diatas ada lagi jenis

video yang sekarang ini sedang digemari yakni “Vlog”.

Vlog berasal dari dua kata yakni ‘video’ dan ‘blog’. Apa itu video? Video

adalah teknologi untuk menangkap, merekam, memproses, mentransmisikan dan

menata ulang gambar bergerak. Lalu apa itu Blog? Blog adalah catatan pribadi secara

online yang sering diperbarui dan didistribusikan ke masyarakat umum. Jadi, Vlog

adalah catatan pribadi dalam bentuk video yang diperbarui dan didistribusikan secara

umum. Lebih lengkapnya, Vlog ini termasuk suatu bentuk kegiatan blogging dengan

menggunakan medium video di atas sumber media utamanya yakni penggunaan teks

atau audio. (http://www.kaiamedia.com/pengertian-vlog)

Dapat dijelaskan lebih lanjut mengenai Video Blog atau lebih sering kita

dengar dengan sebutan vlog, peneliti disini mengkaitkan vlog dalam kajian teori ilmu

komunikasi oleh lasswell dalam Mulyana (2010:6) cara yang menggambarkan

komunikasi adalah : “who says what in which channel to whom with what effect?”.

Karena di dalam setiap Vlog terdapat pesan yang ingin disampaikan oleh vloggeratau

orang yang membuat vlog(dalam hal ini sebagai komunikator) dalam bentuk vlog

(pesan dalam bentuk video) lalu diterima oleh netizen atau pengguna aktif youtube

lainya (sebagai komunikan) dan disebarkan melalui aplikasi youtube.

Isi dari vlog sendiri berbeda-beda karna kegiatan setiap vlogger pasti juga

berbeda-beda. Namun biasanya setiap vlogger memiliki keunikan tersendiri dalam

membuat vlog. Ada yang lebih sering membuat vlog tentang memasak, berbelanja,

mengurus anak, kegiatan selama belajar, travelling dan banyak lagi. Beberapa vlogger

http://www.kaiamedia.com/pengertian-vlog
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yang terkenal di Indonesia adalah seperti chanel Raditya dika yang memiliki 2 juta

lebih subscriber, Arif Muhammad, CandraLiow, Pita’s Life, Andini Overfield,

Sunny29

chanel youtube Sunny29 adalah vlogger yang merekam kegiatan

sehari-harinya di Paris dan memiliki subscribers sebanyak 15.638. Sunny merupakan

orang Indonesia yang menikah dengan orang prancis dan tinggal di Prancis. Dalam

vlognya Sunny merekam banyak hal seperti, bagaimana dia berbelanja, memasak,

bekerja, bagaimana dia belajar bahasa prancis dan banyak lagi kegiatan lainya. Dalam

vlog nya sunny juga sering memperlihatkan atau memberi informasi yang berkaitan

dengan perbedaan budaya antara di Indonesia dan Prancis. Contohnya adalah

perbedaan musim di Indonesia. Dia menjelaskan tentang bagaimana perbedaan terbit

dan tenggelamnya matahari saat musim panas dan dingin, dia juga menjelaskan

tentang perbedaan masakan Indonesia dengan prancis.

Berikut ini adalah dokumentasi beberapa gambar yang merupakan vlog dariaccount

Sunny29:

Gambar 1.1 Gambar 1.2 Gambar 1.3

Akun Sunny29drescribsion box akun sunny29 Vlog bekerja
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Akun Sunny29 adalah salah satu vlog yang bertemakan tentang bagaimana

bersuamikan orang luar negeri dan bagaimana mereka hidup disana. Chanel-chanel

lain yang serupa adalah Pita’s Life dimana seorang perempuan Indonesia menikah

dengan pria asal Amerika dan mempunyai 2 orang anak selain itu juga ada akun

Andini Overfield seorang wanita Indonesia yang menikah dengan seorang pria Inggris

dan tinggal di london serta memiliki 3 orang anak laki-laki. Sedangkan Sunny29

hingga saat ini belum memiliki seorang anak.

Chanel youtube sunny29 pengikutnya kini mencapai 15.638. chanel youtube

Sunny29 telah menguploud video sebanyak 37 video. Banyak akun-akun serupa yang

memiliki tema seperti vlog Sunny29 yakni seorang wanita Indonesia yang menikah

dengan orang dari luar negeri dan mengabadikan kegiatanya menjadi sebuah vlog.

Namun yang membedakan akun Sunny29 dengan akun serupa lainya adalah pada

akun Sunny29 dia lebih banyak menginformasikan tentang perbedaan budaya antara

negara tempat dia tinggal sekarang dengan Indonesia.

Ada beragam video yang telah di unggah oleh Sunny29. Ada video bertema

memasak, bekerja, jalan-jalan, berbelanja dan banyak lagi. Di sela-sela videonya dia

sering memberikan informasi tentang perbedaan budaya yang dirasakanya selama

tinggal di Prancis. Seperti misalnya dia menjelaskan tentang perbedaan waktu

terbitnya matahari ketika musim panas dan dingin dan banyak informasi lainya. Dan

diapun juga menjelaskan ada beberapa budaya yang dirasakan sama antara Prancis

dan Indonesia yakni terdapat pasar Minggu yang menjual barang-barang baik baru

maupun bekas. Ada beberapa video dari akun Sunny29 juga yang memperlihatkan

beberapa tempat wisata di prancis.
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Dan ada beberapa shot yang tidak berhubungan dengan budaya seperti

menyanyi melakukan segala kegiatan yang semua orang di dunia melakukanya seperti

mandi, berkebun, workout dan banyak lagi.

Peneliti ingin meneliti chanel youtube Sunny29 karna konten dalam video

Sunny29 terdapat banyak aktivitas dan informasi mengenai pesan budaya

dibandingkan kegiatan yang tidak berkaitan dengan budaya seperti bernyanyi,

berkebun, dan banyak lagi. Dan juga dibandingkan dengan akun lain seperti yang

telah peneliti sebutkan diatas. Akun Sunny29 lebih banyak menginformasikan tentang

pesan budaya dan dijelaskan secara baik.

1.2 Rumusan Masalah

1. Dari rangkaian penjelasan diatas, maka yang menjadi rumusan masalah

dalam penelitian ini yaitu, berapa besar frekuensi kemunculan pesan budaya

dibandingkan pesan lain yang tidak berhubungan dengan budaya pada chanel

youtube Sunny29.

1.3 Tujuan Penelitian

1. Tujuan penelitian ini dimaksudkan untuk menghitung frekuensi kemunculan

pesan budaya dibandingkan pesan lain yang tidak berhubungan dengan

budaya pada chanel youtube Sunny2

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat akademis

Penelitian ini dapat disumbangkan kepada FISIP UMM untuk menjadi

bahan rujukan atau referensi bagi mahasiswa Ilmu Komunikasi atau jurusan
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lainya terutama analisis isi, yang dimaksudkan untuk menggambarkan secara

detail suatu pesan atau teks tertentu pada suatu media baik cetak maupun

elektronik.

1.4.2 Manfaat praktis

Penelitian ini sangat diharapkan dapat memberikan masukan kepada

pengguna aktif youtube untuk terus berkarya dengan tujuan positif. Serta

mengembangkan sosial media sebagai sumber bertukar informasi.


