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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Sosial Media merupakan salah satu sarana komunikasi di tengah 

kemajuan teknologi yang sangat pesat, melalui sosial media kita dapat 

bertukar informasi baik melalui pesan suara, gambar bahkan audio visual. 

Chris Garrett mengatakan Media Sosial adalah alat, jasa, dan komunikasi 

yang memfasilitasi hubungan antara orang satu dengan yang lain serta 

memiliki kepentingan atau ketertarikan yang sama. 

Salah satu jenis sosial media adalah YouTube, YouTube 

merupakan situs video yang menyediakan berbagai informasi berupa 

‘gambar bergerak’ dan bisa diandalkan. Situs ini memang disediakan bagi 

mereka yang ingin melakukan pencarian informasi video dan 

menontonnya langsung. Kita juga bisa berpartisipasi mengunggah (meng – 

upload) video ke server YouTube dan membaginya ke seluruh dunia 

(Baskoro, 2009:58). 

Berbagai jenis video hadir mewarnai YouTube mulai dari video 

yang berkaitan dengan musik, video lucu, video tutorial hingga video blog 

atau sering disebut Vlog. Vlog atau banyak juga yang menyebutnya Daily 

Vlog merupakan aktifitas keseharian seseorang yang direkam dalam 

bentuk Audio Visual kemudian di unggah pada sosial media YouTube. 

Pada sosial media YouTube banyak saluran atau Channel yang kini diisi 

oleh Daily Vlog contohnya dalam Channel Raditya Dika yang sudah 

memiliki 2 Juta Pelanggan/Subscriber dia menamai Vognya dengan 
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RVLOG atau Raditya Vlog, penulis terkenal yang memulai karirnya 

dengan menulis Blog kini sudah memanfaatkan sosial media YouTube 

untuk membuat video-video menarik terutama Vlog. Selain Raditya Dika 

ada juga tokoh yang besar dari sosial media Twitter yaitu Arief 

Muhammad atau yang dikenal dengan username @poconggg sudah 

beralih membuat Daily Vlog dengan pada Channelnya yang diberi nama 

VLOGGG. 

Dari data Google Indonesia pertumbuhan video khususnya vlog 

meningkat hingga mencapai 600 persen dalam 2 tahun terakhir. 

Pertumbuhan yang pesat ini akibat dari banyaknya penonton yang mulai 

membuat vlognya sendiri, mulai dari sekedar membuat video perjalanan 

hingga merangkum seluruh kegiatannya dari bangun tidur sampai tidur 

lagi dalam bentuk audio visual. Contohnya pemilik vlog Ikramarki 

mengaku mulai membuat vlog setelah melihat peluang dari hal ini. 

(Muchlisa,2016). 

Frekuensi mengakses YouTube dipermudah dengan adanya 

smartphone yang selalu terkoneksi dengan internet, hal ini memungkinkan 

pengguna mengakses YouTube dimana saja dan kapan saja. Dalam hal ini 

peneliti menduga timbul pengaruh dari menonton YouTube sebab begitu 

seringnya masyarakat mengakses sosial media tersebut. 

 Mahasiswa Ilmu Komunikasi 2013 dipilih sebagai subyek 

penelitian peneliti memiliki asumsi bahwa Mahasiswa angkatan ini sudah 

dibekali Teori-Teori Komunikasi seperti teori efek media dan lainnya. 

Mereka mendapatkan informasi tentang efek dari menonton sebuah 
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tayangan. Di sisi lain Mahasiswa Ilmu Komunikasi Angkatan 2013 juga 

memiliki kemampuan untuk membuat karya Audio Visual. 

Fenomena Vlog di Indonesia membuat peneliti tertarik untuk 

membuat sebuah penelitian terhadap pengaruh terpaan sosial media 

YouTube tersebut. Peneliti menduga ada pengaruh dari seringnya 

seseorang menonton Vlog pada sosial media YouTube untuk membuat 

Vlog sendiri, terutama pada Mahasiswa Ilmu Komunikasi yang memiliki 

kemampuan untuk membuat sebuah karya Audio Visual. 

Berdasarkan uraian diatas peneliti bermaksud melakukan sebuah 

penelitian dengan judul Pengaruh Tayangan VLOG (Video Blog) di 

Sosial Media YouTube Terhadap Minat Membuat VLOG (Video 

Blog). 

B. Rumusan Masalah 

Berapa besar pengaruh tayangan VLOG (Video Blog) di sosial media 

YouTube terhadap minat mahasiswa Ilmu Komunikasi 2013 yang 

tergabung dalam grup Line Ilmu Komunikasi 2013 untuk membuat 

VLOG (Video Blog) 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah mengukur besar pengaruh tayangan 

VLOG (Video Blog) di sosial media YouTube terhadap minat 

mahasiswa Ilmu Komunikasi 2013 yang tergabung dalam grup Line 

Ilmu Komunikasi 2013 untuk membuat VLOG (Video Blog). 

 



9 

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan Akademis

Memperkaya kajian-kajian tentang teori efek media dan menambah 

referensi mengenai pengaruh sebuah tayangan pada sosial media 

YouTube. Serta hasil penelitian dapat dijadikan pembuktian teori 

komunikasi massa 

Kegunaan Praktis 

Penelitian  ini  diharapkan  dapat  membantu  memberikan  pengetahuan 

terhadap peran sosial media sebagai sarana informasi bagi masyarakat agar 

dapat  menambah  pengetahuan  mereka. 
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