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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

  Teknologi informasi dan komunikasi pada satu dekade terakhir 

berkembang dengan sangat pesat. Hal tersebut turut mempengaruhi 

berkembangnya media komunikasi massa. Teknologi informasi dan 

komunikasi tidak hanya memperbaiki kinerja media massa, namun juga 

menghadirkan media baru atau new media. Media sendiri adalah alat atau 

sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari komunikator 

kepada khalayak (Cangara, 2012:137). 

  Media sosial merupakan bagian dari new media yang hadir di 

internet seperti Facebook, Twitter, Instagram dan Youtube. Hampir semua 

kelompok usia bisa memanfaatkan media sosial karena media sosial 

mudah dioperasikan. Salah satu fasilitas yang ditawarkan media sosial 

adalah kemudahan untuk menampilkan karya video sehingga dapat 

dinikmati oleh semua pengguna internet. Contohnya adalah media sosial 

Youtube yang menawarkan kemudahan bagi pengguna untuk mengunduh 

dan mengunggah video dengan durasi yang tak terbatas.  

Dengan adanya fasilitas ini, semakin banyak pengguna internet yang 

termotivasi untuk membuat video dan mengunggah ke Youtube dengan 

berbagai kepentingan.   
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  Youtube sedang diramaikan oleh web series yang dimana web 

series merupakan sebuah video berkelanjutan yang tayang dalam kurun 

waktu tertentu di internet. Konsep web series sendiri mirip dengan 

program acara di televisi namun durasi tayang yang relatif pendek, sekitar 

5 hingga 15 menit. Format web series sangat beragam bentuknya, mulai 

dari video diary, tutorial, hingga film episode atau film serial (Anonim, 

2016, https://www.pressreader.com). Dari sekian banyak web series yang 

diproduksi, format film adalah salah satu yang populer. Format film dipilih 

karena web series saat ini telah menjadi salah satu alternatif hiburan bagi 

pengguna internet. 

  Film merupakan salah satu media komunikasi massa. Dikatakan 

sebagai media komunikasi massa karena merupakan bentuk komunikasi 

yang menggunakan saluran (media) dalam menghubungkan komunikator 

dan komunikan secara massal, dalam arti jumlah banyak, tersebar dimana-

mana, khalayaknya heterogen dan anonim, bahkan menimbuklan efek 

tertentu. (Vera, 2014:91). Film yang ditayangkan di web series adalah film 

serial yang dimana film tersebut memiliki cerita yang beruntun. Web 

series sendiri menjadi media yang digunakan dalam memberikan informasi 

dan sebagai media pemasaran sebuah produk melalui tayangan yang 

diunggah di Youtube atau media sosial lainnya yang dapat menayangkan 

format audio visual. 
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  PT. Unilever Indonesia merupakan perusahaan dari wewangian 

pria AXE, yang telah memasarkan produk terbarunya dengan cara 

membuat film bertemakan pria modern Indonesia. Film yang memiliki 

sepuluh episode sebagai web series yang diunggah di Youtube dari bulan 

Mei hingga Desember 2016 dengan judul Axelerate The Series : The 

Untold Story.  

  Film The Untold Story menceritakan tentang karakter berbeda dari 

tiga pemeran utama yang mempresentasikan karakter-karakter pria modern 

Indonesia. Film ini diperankan oleh tiga aktor terkenal Indonesia yang juga 

menjadi brand ambassador AXE yaitu Keenan Pearce, Arifin Putra dan 

Chicco Jerikho. Masing-masing aktor memiliki karakter yang berbeda 

namun menggambarkan bagaimana pria modern Indonesia. Karakter 

tersebut memiliki kesamaan dalam memandang hidup dan menghadapi 

tantangan untuk mencapai kesuksesan dalam segala hal.  

  Web series Axelerate The Series : The Untold Story masing-masing 

episodenya memiliki durasi dibawah 12 menit. Web series tersebut 

menceritakan tentang pola pikir dan gaya hidup pria modern dalam 

menyelesaikan sebuah masalah dan mencari jati diri sesungguhnya. Pria 

modern dalam film ini disampaikan melalui beragam karakter dan gaya 

hidup. Pria modern sendiri awalnya terbentuk karena adanya modernisasi.   

  Modernisasi dapat diartikan sebagai proses pergeseran sikap dan 

mentalitas sebagai warga masyarakat untuk bisa hidup sesuai dengan 
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tuntutan hidup masa kini. (Anonim, 2013, https://www.siswapedia.com). 

Dimana norma-norma budaya masyarakat mulai bergeser seiring 

masuknya budaya luar yang memberi pengaruh besar terhadap perubahan 

budaya di Indonesia. Perkembangan tersebut memaksa manusia untuk 

mengikuti adanya perubahan gaya hidup yang modern, dan terciptalah pria 

modern. 

  Pria modern dapat dilihat di dunia nyata maupun di dunia maya 

(media sosial). Seringkali masyarakat menilai bahwa suatu hal yang 

modern hanya dapat dilihat dari hal yang tampak, seperti busana, 

aksesoris, status pekerjaan dan hal yang tampak lainnya. Namun 

sebenarnya hal modern juga dapat dinilai dari aspek yang tidak tampak 

berdasarkan ciri-ciri manusia modern menurut Soerjono Soekanto, 

(Hakim, 2016, http://yuksinau.id) yang dimana dalam ciri-cirinya 

mengatakan bahwa manusia modern memiliki sifat yang peka, percaya 

diri, berusaha, cendrung berorientasi ke masa kini dan masa mendatang, 

menghargai orang lain, bersikap terbuka, percaya pada keampuhan IPTEK.  

  Dalam web series pemilihan ketiga tokoh utama berdasarkan 

karakter yang dimiliki masing-masing yang dimana tokoh Keenan Pearce 

memiliki karakter pria sabi yang spontan dan berpikir positif, sedangkan 

Arifin Putra memiliki karakter mewah yang mengejar kesempurnaan dan 

presisi dalam segala hal, dan Chicco Jerikho memiliki karakter pria yang 

kalem, tidak banyak bicara namun banyak aksi. Selain itu yang mendasari 

http://yuksinau.id/
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dipilihnya ketiga tokoh tersebut, dimana ketiga tokoh itu telah sukses dan 

mapan, sehingga bisa memberikan motivasi kepada penonton Axelerate 

The Series. Selain hal itu yang menjadi alasan AXE membuat web series 

Axelerate The Series: The Untold Story yaitu ingin mendobrak batasan 

pria modern yang harus memiliki sisi maskulinitas (Anonim, 2016, 

http://www.sooperboy.com). 

  Berdasarkan pemaparan, peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana 

representasi dari karakter pria modern yang disampaikan dalam web series 

Axelerate The Series : The Untold Story karya Angga Dwimas Sasongko 

apakah sesuai dengan ciri-ciri manusia modern menurut Soerjono 

Soekanto melalui aspek yang tidak terlihat atau non-materiil. Web series 

tersebut memiliki jumlah penonton atau viewers yang banyak juga menjadi 

alasan dari peneliti untuk meneliti web series Axelerate The Series : The 

Untold Story. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarakan latar belakang, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini yaitu bagaimana representasi pria modern dalam web series 

Axelerate The Series : The Untold Story. 

1.3 Tujuan penelitian 

Dari rumusan masalah yang ditetapkan, maka tujuan penelitian ini 

adalah untuk mengetahui representasi pria modern dalam web series 

Axelerate The Series : The Untold Story. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Akademis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan 

dan pemahaman dalam bidang komunikasi terutama media 

komunikasi massa terhadap representasi dalam analisis teks media. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi 

para sineas film dan masyarakat tentang pesan yang disampaikan 

melalui sebuah film. 




