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BAB II 

GAMBARAN UMUM 

 

2.1 Media Sosial 

Media sosial adalah media yang berupa situs dan aplikasi yang 

melibatkan teknologi berbasis internet. Media ini mendorong dan 

memungkinan penggunanya untuk saling terhubung dengan siapa saja di 

seluruh dunia. Media sosial juga merupakan sebuah kelompok aplikasi 

berbasis internet yang dibangun atas ideologi dan teknologi Web 2.0 yang 

memungkinkan penciptaan dan pertukaran konten yang di buat pengguna. 

Istilah Web 2.0 sendiri merupakan gagasan yang di ciptakan dan 

dipopulerkan oleh konsultan media Tim O’Reilly pada tahun 2003 (Lister, 

2009: 204). Web 2.0 merujuk dari media internet yang tidak lagi hanya 

sekedar penghubung antara individu dan perangkat yaitu teknologi dan 

jaringan komputer, tetapi juga melibatkan individu untuk mempublikasikan 

secara bersama, dapat melengkapi dan mengolah data. 

Menurut Ellison (dalam Triastuti, 2017 : 17) sebagian besar media 

sosial dapat membuat orang-orang untuk saling berbagi informasi dan 

berkomunikasi, mengenal dan berhubungan dengan orang lain berdasarkan 

ketertarikan yang sama. Pengguna dapat saling berkomunikasi melalui fitur-

fitur yang disediakan di dalamnya, seperti chating, mengirimkan pesan 

pribadi, berkomentar pada kolom yang tersedia dan dapat berbagi foto 

maupun video. Informasi yang dibagikan dalam media sosial tidak hanya 

bersifat umum seperti berita dan hiburan, tetapi juga informasi yang bersifat 
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pribadi seperti foto, video dan bahkan identitas pribadi. Dalam hal ini 

informasi pribadi yang dibagikan sudah memasuki ranah publik yang dapat 

dengan mudah diakses oleh orang lain dan tidak ada privasi lagi. 

Ada enam jenis media sosial menurut Kaplan dan Haenlein yang 

berasal dari konsep-konsep Web 2.0, yakni : 

1. Collaborative Projtcts 

Merupakan media yang menyajikan informasi yang biasa dijumpai 

dalam bentuk ensiklopedia yang didalamnya memuat berbagai 

macam artikel-artikel, biografi, dan berbagai macam informasi. 

Contoh dalam jenis ini adalah Wikipedia. 

2. Blogs dan Mikroblog 

Merupakan jenis sosial media yang paling banyak di gunakan oleh 

masyarakat sekarang ini, pengguna dapat menulis dan mengupdate 

status denga  dibatasi dengan jumlah karakter. Sebagai contoh 

adalah Twitter, Tumblr 

3. Komunitas konten  

Sosial media untuk berbagi video yang populer dimana pengguna 

dapat memuat, menonton dan berbagi video dan foto secara bebas. 

Sebagai contoh adalah Youtube, Instagram dan Tik Tok. 

4. Situs Jejaring Sosial 

Jenis media sosial yang memungkinkan penggunanya untuk 

berkomunikasi secara luas kepada siapa saja dan dimana saja 

dengan bebas, memiliki jumlah masa yang sangat besar. Contoh 

media sosial ini adalah Facebook 
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5. Game Dunia Virtual 

Realitas dunia maya dalam bentuk permainan dimana pengguna 

dapat berinteraksi dan bermain bersama dalam lingkungan yang 

disimulasikan dalam sebuah permainan komputer. Sebagai contoh 

yaitu World of Warcraft, Point Blanck, dll. 

6. Virtual Dunia Sosial 

Merupakan simulasi internet tiga dimensi yang memberikan 

kesempatan bagi penggunanya untuk menciptakan kehidupan baru 

secara virtual sesuai imajinasi masing-masing pengguna. Sebagai 

contoh adalah Second Life, The Sims. 

Diantara media sosial yang ada, masing-masing media sosial memiliki 

perbedaan yang mendasar yaitu, Twitter lebih fokus kedalam microblogging 

yaitu blog yang di kelola oleh individu yang didalamnya terdapat kolom 

komentar, deskripsi peristiwa atau bahan lain seperti grafis dan video, jumlah 

karakternya pun dibatasi hanya 280 karakter. Layanan Facebook  hadir 

dengan berbagai macam fitur yang lengkap, mulai dari update status yang 

tidak dibatasi karakter, berbagi link, berbagi gambar, berbagi video, berkirim 

pesan, undangan, kuis, grup dan sebagainya. Instagram merupakan aplikasi 

khusus berbagai foto dan video yang memungkinkan penggunanya 

mengambil foto atau video, menerapkan filter digital, dan membagikannya ke 

berbagai layanan jejaring sosia. Salah satu keunikan instagram adaalah foto 

yang diambil atau yang akan diunggah ke instagram harus berasio 1:1 yaitu 

rasio berbentuk persegi dengan lebar dan tinggi yang sebanding, tidak seperti 

rasio kamera yang berbentuk polaroid dengan ratio 3:4. Instagram hanya 



32 
 

fokus digunakan untuk mengunggah foto dan video yang disertai penjelasan 

(caption) saja. 

Media sosial merupakan sebuah media online dimana para 

penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi dan menciptakan 

konten isi yang meliputi blog, jejaring sosial, forum dan dunia virtual. Bentuk 

media sosial yang banyak digunakan oleh masyarkat di seluruh dunia saat ini 

adalah media sosial yang berbentuk Blog, jejaring sosial, dan komunitas 

konten. 

Berkembangnya teknologi internet dan smartphone membuat media 

sosial ikut tumbuh dengan pesat. Saat ini untuk mengakses media sosial 

sudah dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja hanya dengan 

menggunakan smartphone yang kita miliki. Dengan demikian cepat orang 

dalam mengakses media sosial mengakibatkan terjadinya fenomena besar 

terhadap arus informasi dan fenomena lainnya beserta dampak-dampak yang 

muncul setelahnya. Karena itulah perlunya kita bijak dalam menggunakan 

media sosial. 

2.2 Tik Tok 

Tik Tok merupakan aplikasi asal China yang baru diluncurkan dan 

masuk di Indonesia pada akhir tahun 2017. Menurut Viv Gong, Head of 

Marketing Tik Tok mengatakan, Indonesia mendapatkan peringkat ke-6 

terbesar di dunia dalam hal jumlah pengguna internet, sehinggal hal tersebut 

yang mendasari aplikasi Tik Tok masuk ke Indonesia. Tik Tok merupakan 
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aplikasi yang di buat oleh perusahaan ByteDance asal China yang bergerak 

dalam bidang teknologi kecerdasaan buatan yang sudah terkenal di dunia 

dalam hal distribusi informasi melalui media atau produk elektronik. Tik Tok 

sendiri dapat diunduh oleh penggunanya melalui aplikasi android googleplay 

dan appstore. Secara global, aplikasi Tik Tok telah diunduh lebih dari 500 

juta kali dengan penonton video harian mencapai 10 milyar serta 150 juta 

pengguna dengan negara kontributor tertinggi adalah Amerika Serikat dan 

Inggris. 

Tik Tok merupakan media sosial baru yang memberi wadah kepada 

para penggunanya untuk dapat berekspresi mengasah bakat melalui konten 

video. Tik Tok menjadikan ponsel pengguna sebagai studio berjalan. 

Berdurasi kurang lebih 15 detik, aplikasi ini menghadirkan special effects 

yang menarik dan mudah digunakan sehingga semua orang bisa menciptakan 

sebuah video yang keren dengan mudah. Didalamnya terdapat Special effects 

seperti efek shaking and shivering pada video dengan electronic music, 

merubah warna rambut, 3D stickers, dan properti lainnya. Sebagai tambahan, 

kreator dapat lebih mengembangkan bakatnya tanpa batas hanya dengan 

memasuki perpustakaan musik lengkap Tik Tok. Hal tersebut yang 

menjadikan Tik Tok berbeda dengan media sosial lainnya dan mendukung 

pengguna untuk berekspresi dalam menyalurkan bakatnya. 
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Gambar 2.1 

Aplikasi Tik Tok 

Sistem pertemanan dalam Tik Tok adalah dengan menjadi pengikut 

akun pengguna lainnya atau diikuti pengguna lainnya, dengan demikian video 

yang diciptakan dapat dilihat secara bebas oleh semua masyarakat. Untuk 

membuat sebuah video dalam Tik Tok membutuhkan beberapa tahapan 

sebagai berikut : 

1. Untuk membuat video sendiri, tekan Simbol plus atau tanda tambah 

yang berada di tengah bawah. 

2. Kemudian, sekumpulan judul-judul musik yang dibagi berdasarkan 

kategori, seperti Valentine, Party, Indonesia, dan sebagainya akan 

muncul dan bisa dipilih sesuai keinginan untuk musik latar video.  

3. Setelah memilih lagu untuk video, selanjutnya ketuk tulisan 

"Konfirmasi untuk menggunakan dan mulai merekam". 

4. Setelah itu, tampilan akan berubah ke layar kamera Tik Tok untuk 

proses rekam. Di sini, pengguna dapat memilih fitur-fitur untuk 
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mengkreasikan videonya seperti filter efek dan mode mempercepat 

video atau melambatkan video saat proses rekaman. 

5. Bila pengaturannya dirasa sudah pas maka langkah selanjutnta 

tinggal klik tahan dan sistem perekaman video akan dimulai. 

Setelah selesai, pengguna bisa langsung mengunggah hasil 

karyanya. 

 

Gambar 2.2 

Tampilan Tik Tok 

Selain untuk merekam kreasi video, Tik Tok juga memiliki fitur Tik 

Tok GGA Dance dengan teknologi kecerdasan buatan atau artificial 

intelligence (AI). Cara memainkan Tik Tok GAGA ini mirip seperti cara 

memainkan game Just Dance. Fitur ini mengizinkan penggunanya untuk 

menari sesuai dengan yang diperintahkan, kemudian sensor akan mendeteksi 

gerakan dan memberi nilai pada gerakan. Pertama-tama, tekan pilihan Tik 

Tok GAGA Dance. Kemudian, pilih lagu untuk mengiringi tarian. Setelah itu 

akan masuk ke layar kamera Tik Tok. Sebelum bisa memainkan GAGA 
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Dance, terlebih dahulu harus memindai tubuh pengguna dari kepala hingga 

kaki agar gerakan bisa terdeteksi dengan benar. Setelah selesai, musik akan 

mulai bermain dan pengguna bisa unjuk kebolehan menari untuk kemudian 

dapat dibagikan ke teman-teman. Dalam perkembangannya di Indonesia Tik 

Tok mengalami kemajuan yang sangat pesat memberikan kesempatan kepada 

para pengguna untuk memproduksi video-video mereka. 

2.3 Perkembangan Tik Tok di Indonesia 

Indonesia menjadi salah satu taget utama dari media sosial Tik Tok 

untuk menarik minat masyarakatnya. Dalam data yang dikeluarkan oleh 

Kemenkominfo bahwa Indonesia merupakan pengguna internet terbesar ke 6 

di dunia dimana China menduduki urutan pertama kemudian Amerika 

Serikat, India, Brasil, dan Jepang di urutan berikutnya. Data itulah yang 

membuat Indonesia menjadi target besar bagi para pengembang aplikasi 

media sosial untu memasarkan produknya. 

Kehadiran Tik Tok di Indonesia sendiri baru dimulai pada September 

2017, menargetkan jumlah pengguna yang besar karena pengguna internet 

yang terus meningkat. Selain itu pihak Tik Tok juga menyadari bagaimana 

genereasi muda khusunya di Indonesia memilki rasa narsis dan kreatif, 

hadirnya profesi-profesi yang dilatarbelakangi oleh media sosial seperti 

Youtuber sebutan untuk pengguna yang aktif dan terkenal di media sosial 

Youtube, Selebgram sebutan bagi pengguna Instragam yang memiliki 

pengikut yang banyak dan terkenal dan lain-lain, hal ini yang 

melatarbelakangi Tik Tok akan terus berkembang di Indonesia.  
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Strategi Influencer Marketing yang dilakukan oleh Tik Tok dengan 

menggaet beberapa public figure muda untuk mempromosikan perilisannya. 

Cara ini pun cukup berhasil diterapkan dan terbukti Tik Tok menjadi salah 

satu media sosial yang memiliki banyak penggunanya di Indonesia. Pada 

dasarnya target pengguna Tik Tok di Indonesisa di tujukan pada para remaja, 

akan tetapi banyak generasi yang terhitung masih anak-anak juga memiliki 

rasa ingin tahu terhadap Tik Tok. Bisa dikatatan pengguna Tik Tok sendiri 

lebih banyak digunakan oleh anak-anak yang berusia sekitar 7-15 tahun. 

Karena hal itulah media sosial ini sempat membuat kontroversi di 

Indonesia. Tepat pada tanggal 3 Juli 2018, Kemenkominfo secara resmi 

memblokir sementara Tik Tok di Indonesia. Pemblokiran tersebut didasari 

dari hasil pemantauan tim AIS Kominfo, pelaporan dari Kementrian 

Pemberdayaan Perempuan dan Anak (Kemen PPA), Komisi Perlindungan 

Anak Indonesia (KPAI), serta masyarakat luas tentang adanya konten berbau 

negatif serta pengaturan usia pengguna yang terlalu dini untuk digunakan di 

Indonesia. Pihak pemerintah pun telah mendapatkan pengaduan sebanyak 

2.853 laporan negatif dari masyarakat terkait dengan media sosial ini. Dengan 

adanya permasalah tersebut pihak Tik Tok langsung menanggapi dan 

merespon terkait pembolikrannya di Indonesia. Tik Tok mulai mengubah 

pengaturan umur manjadi minimal 16 tahun dan menghapus semua konten-

konten negativ di dalamnya. Dengan adanya perubahan tersebut pemerintah 

Indonesia membuka kembali pemblokiran Tik Tok dengan syarat-syarat yang 

sudah di rubah. (https://tekno.kompas.com/read/2018/07/03/18503327/tik-

https://tekno.kompas.com/read/2018/07/03/18503327/tik-tok-diblokir-di-indonesia-karena-dinilai-negatif-untuk-anak
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tok-diblokir-di-indonesia-karena-dinilai-negatif-untuk-anak, diakses pada 14 

Januari 2019 pukul 20.32 WIB). 

2.4  Fitur-fitur di Tik Tok 

Media sosial Tik Tok bisa dibilang merupakan media sosial baru 

namun seiring berjalannya waktu media sosial ini terus berinovasi 

terhadap fitur-fitur yang ada di dalamnya. Didesain untuk pembuat konten 

dalam skala global yang memungkinkan penggunanya untuk membuat 

video dengan durasi 15 detik dengan fitur yang ditawarkan sangatlah 

beragam. Secara sederhana Tik Tok diartikan sebuah aplikasi yang dipakai 

untuk merekam, mengedit, dan mengunggahnya kedalam beberapa media 

sosial lainnya, sehingga memungkinkan teman-teman lain bisa melihat 

video yang kita buat. Berikut merupakan fitur-fitur yang terdapat pada 

media sosial Tik Tok. 

a. Fitur pada halaman awal (Home) 

 

Gambar 2.3 

Tampilan Home Tik Tok 

https://tekno.kompas.com/read/2018/07/03/18503327/tik-tok-diblokir-di-indonesia-karena-dinilai-negatif-untuk-anak
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Pada halaman awal ini pengguna diarahkan dan dapat langsung 

melihat video yang di kirim oleh pengguna lainnya secara acak. 

Terdapat beberapa Simbol pada halaman awal diantaranya : 

- Akun profile 

Opsi ini akan menuju dan memperlihatkan profile dari akun 

pemilik video yang sedang ditayangkan. 

- Simbol Love 

Opsi ini menunjukan seberapa banyak video disukai oleh 

pengguna lainnya. 

- Simbol komentar 

Opsi ini melihatkan seberapa banyak akun mendapatkan 

komentar dari pengguna lainnya dan siapa saja yang 

berkomentar 

- Simbol share 

Opsi ini mengarahkan kita apakah kita ingin membagikan 

video tersebut atau ingin menyimpannya 

- Simbol pemutar lagu 

Opsi ini menunjukan lagu apa yang digunakan sebagai latar 

belakang pada video yang ditampilkan, dan mengarahkan 

pada kita siapa saja pengguna lain yang menggunakan lagu 

yang sama. 
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b. Fitur Pencarian 

 

Gambar 2.4 

Tampilan kolom pencarian Tik Tok 

Pada fitur ini kita dapat mencari akun orang lain berdasarkan 

nama profilnya atau menggunakan ID dari akun Tik Tok. 

Dibawahnya terdapat tagar atau hashtag yang sedang tren 

dikalangan pengguna Tik Tok seperti tagar #sodajump dan 

#sycnchallenge yaitu musik yang sedang populer digunakan. 
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c. Fitur Merekam Video (Simbol Plus +) 

 

Gambar 2.5 

Tampilan saat akan membuat video 

Fitur ini tersedia apabila kita ingin membuat atau melakukan 

remakan video yang akan kita buat, terapat beberapa proses 

apabila kita ingin membuat dan mengunggahnya, berikut 

beberapa simbol pendukung untuk melakukan perekaman : 

- Tambahkan sound 

Opsi ini bisa langsung dipilih untuk menambahkan musik 

sebagai latar belakang video yang akan di buat. Terdapat 

berbagai macam genre lagu apapun, daftar lagu yang 

ditawarkan juga cukup lengkap. 

- Putar 

Opsi untuk mengatur penggunaan kamera depan dan 

belakang 

- Kecepatan 



42 
 

Opsi untuk mengatur kecepatan video yang kita rekam, 

pengguna bisa mengatur sesuai dengan kreatifitasnya 

- Mepercantik 

Opsi dimana kita bisa mengubah gambar kita apabila ingin 

terlihat lebih menarik 

- Pewaktu 

Opsi untuk mengatur durasi waktu yang diinginkan 

- Efek 

Opsi dimana kita dapat memilih background gambar untuk 

video yang akan kita rekam 

- Unggah 

Opsi terakhir setelah semua rangkaian pembuatan telah 

selesai dimana video yang sudah jadi akan diunggah dan 

bisa disaksikan oleh semua pengguna Tik Tok. 

d. Fitur notifikasi (pemberitahuan) 

 

Gambar 2.6 

Tampilan fitur notifikasi 
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Fitur notifikasi memberitahukan kita tentang segala aktivitas 

yang terjadi dalam media sosial Tik Tok. 

- Pengikut 

Memberikan informasi kepada kita apabila terdapat 

pengguna lain yang mengikuti akun kita 

- Suka 

Memberikan informasi apabila ada pengguna lain yang 

menyukai video yang kita unggah 

- @ saya 

Memberi tahu apabila pengguna lain ikut mencantumkan 

akun kita dalam video yang mereka unggah 

- Komentar 

Memberikan informasi apabila ada pengguna lain yang 

berkomentar dalam video yang kita unggah. 

e. Fitur akun profile 

 

Gambar 2.7 

Tampilan profil akun Tik Tok 
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Fitur akun profile memberikan informasi kepada pengguna lain 

tentang identitas kita di media sosial Tik Tok, berikut isi dari 

fitur akun profile 

- Nama akun dan nomer ID 

Disini memperlihatkan siapa nama pengguna akun dan 

berapa ID pengguna media sosial Tik Tok 

- Hati 

Memperlihatkan berapa jumlah yang menyukai tayangan 

kita 

- Mengikuti 

Memperlihatkan berapa jumlah pengguna lain yang kita 

ikuti dan siapa saja pengguna tersebut 

- Pengikut 

Memperlihatkan berapa jumlah pengguna lain yang kita 

ikuti dan siapa saja 

- Video 

Memperlihatkan koleksi-koleksi video yang kita unggah 

- Suka 

Memperlihatkan video yang kita sukai dari pengguna lain. 

 

 

 


