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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1.  Latar Belakang Masalah  

 Perkembangan media saat ini telah memberikan banyak kontribusi pada 

peradaban umat manusia, salah satunya di dalam bidang komunikasi. Peran 

media konvensional pada zaman dahulu membatasi manusia dalam 

berkomunikasi, namun faktanya pada saat ini manusia dapat berkomunikasi 

tanpa batas melalui penemuan new media. Media konvensional, seperti 

telepon kabel, telegram, koran, radio dan tayangan televisi, pada dasarnya 

mampu mejadi medium untuk berkomunikasi, baik komunikasi secara 

interpersonal maupun massa. Penemuan  new media seperti telepon genggam 

pintar, televisi digital, lalu semakin berkembangnya interaksi sosial di dunia 

maya, seperti media sosial Facebook, Path, Instagram, LINE, WhatsApp, 

YouTube dapat mempermudah setiap orang untuk berkomunikasi secara 

interpersonal maupun massa, tanpa dibatasi jarak dan waktu.    

 Manfaat penggunaan new media sesungguhnya dapat dinikmati oleh 

banyak orang. Manfaat utama dari new media adalah sebagai sebuah medium 

mengirimkan dan mendapatkan pesan informasi secara cepat. Selain itu, new 

media dapat juga menjadi sarana masyarakat untuk berbelanja dengan cepat, 

serta dapat menjadi sarana bagi masyarakat dalam mendapatkan hiburan 

tanpa batas.  
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 Adanya new media saat ini, setiap orang dapat menciptakan akun untuk 

menciptakan dan mempubikasikan berita teraktual dan ter-update oleh diri 

sendiri yang langsung diperoleh dari narasumber. Selain itu, dengan 

penggunaan new media ini, setiap orang dapat menciptakan tempat untuk 

berjualan, dan juga dapat menciptakan sarana hiburan sendiri yang dapat di 

akses oleh banyak orang.  

Salah satu contoh dari new media yang disebutkan itu adalah Instagram. 

Instagram adalah salah satu contoh new media yang dapat memiliki berbagai 

macam manfaat dalam satu kali akses. Penggunaan Instagram dapat 

membantu kita dalam berkomunikasi dengan berbagai macam orang dalam 

waktu yang sangat cepat, selama orang tersebut memiliki akun Instagram. Hal 

lain yang dapat dilakukan di dalam penggunaan Instagram ialah kita dapat 

menjual ataupun membeli segala sesuatu, misalnya baju, sepatu, tas, 

handphone, aksesoris, bahkan hal-hal yang bernilai lebih tinggi lagi, seperti, 

rumah dan mobil, dapat juga dijual di Instagram. Instagram dapat menjadi 

media hiburan. Setiap orang dapat menciptakan tayangan hiburannya sendiri, 

ataupun dapat mengakses tayangan hiburan orang lain. Tayangan hiburan 

yang terdapat di Instagram dapat berupa tulisan, resep membuat makanan, 

tutorial dandan,  gambar meme, karikatur, video parodi, video stand up 

comedy, bahkan gosip-gosip juga tersedia di Instagram, serta foto-foto 

pemandangan alam dan dunia pun banyak beredar.  

Di dalam Instagram, terdapat banyak akun-akun milik tokoh-tokoh 

terkenal, antara lain para aktris, aktor, model, penulis, komedian, bahkan 

presiden serta perjabat-pejabat terkenal di dalam dan luar negeri. Orang-orang 
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terkenal ini biasanya memiliki banyak pengikut, yaitu akun-akun yang selalu 

mengikuti seluruh unggahannya, baik dalam bentuk foto maupun video. 

Semakin banyak pengikut di dalam sebuah akun, menunjukan bahwa banyak 

sekali informasi yang disampaikan oleh pemilik akun terhadap khalayak 

ramai. Dengan begitu, new media Instagram dapat dikatakan sebagai sebuah 

medium komunikasi massa, dimana komunikasi yang diciptakan oleh sebuah 

individu, dapat disebarkan dan diterima oleh banyak orang.   

Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, di dalam Instagram, ada 

banyak sarana hiburan, salah satunya adalah tayangan video parodi. Berikut 

adalah contoh dari beberapa tayangan video parodi yang cukup terkenal di 

Instagram, akun milik Apriliano Yudha, Mad Kucil, Alvin Matondang, Gandi 

Fernando, dan Rinaldy Meluwu. 

Video-video parodi yang dibuat oleh selebgram atau “selebritis 

Instagram” (Kompasiana.com) yang saat ini banyak di konsumsi oleh 

kebanyakan anak muda pada dasarnya berisikan konten-konten yang lucu dan 

sangat menghibur. Hampir semua isi video parodi yang diunggah oleh 

Apriliano Yudha bercerita tentang kehidupan hubungan antara pria dan 

wanita, baik yang masih dalam masa pacaran maupun sudah menikah serta 

disajikan dengan rasa humor. Di dalam salah satu judul episode yaitu #Girls 

Always Right, Apriliano Yudha menceritakan bagaimana cara pria dan 

wanita berkomunikasi secara verbal dan nonverbal. Namun ia lebih sering 

menunjukan bahwa pria lebih lemah daripada wanita, dalam hal ini tampak 

bahwa pria lebih inferior dan wanita lebih superior. Hal ini dapat dilihat dari 

komunikasi verbal dan nonverbal yang ia tampilkan di dalam parodinya saat 
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pria sedang berkomunikasi dengan wanita, wanita tersebut selalu 

mendapatkan atensi yang lebih banyak dari pada pria, bahkan wanita 

cenderung menang dalam sebuah perdebatan, wanita lebih kasar dan kejam 

dalam segi komunikasi verbal dan juga non verbal, serta pria terkesan takut 

terhadap wanita  

Dengan adanya fenomena ini, penulis akan meneliti mengenai makna 

gaya komunikasi yang terjadi antara pria dan wanita pada tayangan parodi 

Apriliano Yudha dalam episode #GirlsAlwaysRight. Penulis melihat 

tayangan  parodi ini adalah sebuah kasus yang dapat ditelaah karena terdapat 

makna tersirat di dalam percakapan parodi yang sudah dikonstruksikan 

sedemikian rupa sehingga di setiap perkataan serta gerak tubuh memiliki 

potensi untuk mensubordinasikan pria dimana pria berada di bawah tekanan 

wanita, pria dapat ditindas dan pria akan kalah dalam setiap perdebatan. 

 

1.2.Rumusan masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka 

dapat diuraikan rumusan masalah sebagai berikut:  

1. Bagaimana interpretasi makna gaya bicara pria dan wanita pada tayangan 

parodi Apriliano Yudha episode #GirlsAlwaysRight #34, #43, #44, #47, 

#49, #53, #72, #85, #90, #95 di Instagram? 

2. Bagaimana Apriliano Yudha merepresentasikan sosok wanita di dalam 

video parodi episode #GirlsAlwaysRight di Instagram bagi lima followers 

pria? 
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1.3.  Tujuan Penelitian  

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui bagaimana interpretasi makna gaya bicara pria dan 

wanita pada tayangan parodi Apriliano Yudha episode #GirlsAlwaysRight 

#34, #43, #44, #47, #49, #53, #72, #85, #90, #95 di Instagram.  

2. Untuk mengetahui bagaimana Apriliano Yudha merepresentasikan sosok 

wanita di dalam video parodi episode #GirlsAlwaysRight di Instagram bagi 

lima  followers pria. 

 

1.4. Kegunaan dan manfaat Penelitian 

Kegunaan penelitian ini adalah untuk mengetahui ternyata media baru, 

seperti Instagram, sangat berpengaruh di dalam kehidupan sehari-hari di 

masyarakat khususnya sebagai media komunikasi massa yang fungsinya 

dapat memberikan informasi kepada khalayak luas. Informasi yang di dapat 

tidak sekedar menjadi pengetahuan, namun dapat menjadi alat yang sangat 

persuasif. Dengan begitu, banyak pola pikir, kepercayaan, sikap dan perilaku 

seseorang dapat di konstruksi oleh media tersebut, yaitu media baru, 

Instagram.  

 

1.5. Sistematika Penulisan 

Penulisan ini terbagi dalam enam bab yang disusun dengan sistematis sebagai 

berikut: 

 

 



6 
 

Universitas Pelita Harapan 
 

BAB 1: PENDAHULUAN  

Bab pertama ini merupakan bab pendahuluan yang berisi penjelasan 

mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan 

penelitian, dan sistematika penelitian.  

 

BAB II: SUBJEK DAN OBJEK PENELITIAN 

 Bab kedua ini merupakan subjek dan objek penelitian yang berisi 

pembahasan mengenai Instagram Apriliano Yudha. Penulis akan menjelaskan 

secara singkat sosok Apriliano Yudha dengan video parodi nya yang akan 

diteliti kemudian.   

 

BAB III:  KERANGKA PEMIKIRAN 

Bab ketiga ini merupakan bab kerangka pemikiran yang mana terdapat 

berbagai mancam landasan teori dan konsep yang televan dengan masalah 

penelitian yang ditemukan atau digagagas oleh tokoh-tokoh terkenal yang 

ahli di dalam bidangnya.  

 

BAB IV: METODOLOGI PENELITIAN 

Bab keempat ini merupakan bab metodologi penelitian yang mana 

berisi mengenai pembahasan tentang metode yang digunakan dalam rangka 

meneliti penelitian ini. 
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BAB V: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab kelima ini merupakan bab hasil penelitian danpembahsan yang 

berisi koleksi data, dan kemudia diteliti satu demi satu dan dianalisis secara 

keseluruhan demi mendapatkan kesimpulan akhir. 

 

BAB VI: KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab keenam ini merupakan bab terkahir yang berisi kesimpulan serta 

saran yang diambil dari hasil penelitian di bab lima. Dari kesimpulan tersebut 

peneliti dapat memberikan saran bagi pengguna atau pembaca demi 

kepentingan penelitian selanjutkan atau yang akan datang di kemudian hari.  




