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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA & LANDASAN TEORI 

A. Media Online  

Pengertian Media Online secara umum, yaitu segala jenis atau format 

media yang hanya bisa diakses melalui internet berisikan teks, foto, video, dan 

suara. Dalam pengertian umum ini, media online juga bisa dimaknai sebagai 

sarana komunikasi secara online. Dengan pengertian media online secara 

umum ini, maka email, mailing list (milis), website, blog, whatsapp, dan 

media sosial (social media) masuk dalam kategori media online. Menurut 

Ashadi Siregar (dalam Kurniawan, 2005: 20): Media online adalah sebutan 

umum untuk sebuah bentuk media yang berbasis telekomunikasi dan 

multimedia (baca-komputer dan internet). Didalamnya terdapat portal, website 

(situs web), radio-online, TV-online, pers online, mail-online, dll, dengan 

karakteristik masing-masing sesuai dengan fasilitas yang memungkinkan user 

memanfaatkannya. 

Iswara (2001) menjelaskan karakteristik umum yang dimiliki media 

online, yaitu: 

Kecepatan (aktualitas) informasi 

Kejadian atau peristiwa yang  terjadi di lapangan dapat langsung di upload 

ke dalam situs web media online ini, tanpa harus menunggu hitungan menit, 

jam atau hari, seperti yang terjadi pada media elektronik atau media cetak. 

Dengan demikian mempercepat distribusi informasi ke pasar (pengakses), 

dengan jangkauan global lewat jaringan internet, dan dalam waktu bersamaan 
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dan umumnya informasi yang ada tertuang dalam bentuk data dan fakta bukan 

cerita. 

Adanya pembaruan (updating) informasi 

Informasi disampaikan secara terus menerus, karena adanya 

pembaruan (updating)informasi. Penyajian yang bersifat realtime ini 

menyebabkan tidak adanya waktu yang diiistemewakan (prime time) karena 

penyediaan informasi berlangsung tanpa putus, hanya tergantung kapan 

pengguna mau mengaksesnya. 

Interaktivitas 

Salah satu keunggulan media online ini yang paling membedakan dirinya 

dengan media lain adalah fungsi interaktif. Model komunikasi yang digunakan 

media konvensional biasanya bersifat searah (linear) dan bertolak dari 

kecenderungan sepihak dari atas (top-down). Sedangkan media online bersifat 

dua arah dan egaliter. Berbagai features yang ada seperti chatroom, e-mail, 

online polling/survey, games, merupakan contoh interactive options yang 

terdapat di media online. Pembaca pun dapat menyampaikan keluhan, saran, 

atau tanggapan ke bagian redaksi dan bisa langsung dibalas. 

Personalisasi 

Pembaca atau pengguna semakin otonom dalam menentukan informasi 

mana yang ia butuhkan. Media online memberikan peluang kepada setiap 

pembaca hanya mengambil informasi yang relevan bagi dirinya, dan 

menghapus informasi yang tidak ia butuhkan. Jadi selektivitas informasi dan 

sensor berada di tangan pengguna (self control). 
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Kapasitas muatan dapat diperbesar 

Informasi yang termuat bisa dikatakan tanpa batas karena didukung media 

penyimpanan data yang ada di server komputer dan sistem global. Informasi 

yang pernah disediakan akan tetap tersimpan, dan dapat ditambah kapan saja, 

dan pembaca dapat mencarinya dengan mesin pencari (search engine). 

Terhubung dengan sumber lain (hyperlink) 

Setiap data dan informasi yang disajikan dapat dihubungkan dengan 

sumber lain yang juga berkaitan dengan informasi tersebut, atau 

disambungkan ke bank data yang dimiliki media tersebut atau dari sumber-

sumber luar. Karakter hyperlink ini juga membuat para pengakses bisa 

berhubungan dengan pengakses lainnya ketika masuk ke sebuah situs 

media online dan menggunakan fasilitas yang sama dalam media tersebut, 

misalnya dalam chatroom, lewat e-mail atau games. 

1. Media Baru 

Pada Tahun 1990, Mark Poster meluncurkan buku besarnya, The 

Second Media Age, yang menandai periode baru di mana teknologi 

interaktif dan komunikasi jaringan, khususnya dunia maya akan mengubah 

masyarakat. Gagasan tentang era media kedua yang sebenarnya telah 

dikembangkan sejak tahun 1980-an hingga saat ini menandai perubahan 

yang penting dalam teori media. 

Era media yang pertama digambarkan oleh (1) sentralisasi produksi 

(satu menjadi banyak); (2) komunikasi satu arah; (3) kendali situasi, untuk 

sebagian besar;(4) reproduksi stratifikasi sosial dan perbedaan melalui 
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media; (5) audiens massa yang terpecah; dan (6) pembentukan kesadaran 

sosial. Era media kedua, sebaliknya, dapat digambarkan sebagai: (1) 

desentralisasi; (2) dua arah; (3) di luar kendali situasi; (4) demokratisasi; 

(5) mengangkat kesadaran individu; dan (6) orientasi individu 

(Littlejohn.2009). 

Mungkin ada dua pandangan yang domain tentang perbedaan antara 

era media pertama, dengan penekanannyya pada penyiaran, dan era media 

kedua dengan penekanannya pada jaringan. Kedua pandangan tersebut 

adalah pendekatan interaksi sosial (social interaction) dan pendekatan 

integrasi sosial (social integration). 

Pendekatan interaksi sosial membedakan media menurut seberapa 

dekat media dengan model interaksi tatap muka. Bentuk media penyiaran 

yang lebih lama dikatakan lebih menekankan pada penyebaran informasi 

yang mengurangi peluang adanya interaksi. Media tersebut dianggap 

sebagai media informational dan karenanya menjadi mediasi realitaas bagi 

konsumen. Sebaliknya, media baru lebih interaktif dan menciptakan 

sebuah pemahaman baru tentang komunikasi pribadi. 

Mungkin pendukung pandangan ini yang paling terkemuka adalah 

Pierre Levy yang menulis buku terkenal yang berjudul Cyberculture. Levy 

memandang World Wide Web sebagai sebuah lingkungan informasi yang 

terbuka, fleksibel dan dinamis, yang memungkinkan manusia 

mengembangkan orientasi pengetahuan yang baru dan juga terlibat dalam 

dunia demokratis tentang pembagian mutual dan pemberian kuasa yang 
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lebih interaktif dan berdasarkan pada masyarakat. Dunia maya 

memberikan tempat pertemuan semu yang memperluas dunia sosial, 

menciptakan peluang pengetahuan baru, dan menyediakn tempat untuk 

berbagi pandangan secara luas. 

Tentu saja, media baru tidak seperti interaksi tatap muka, tetapi 

memberikan interaksi baru yang membawa kita kembali pada hubungan 

pribadi dalam cara yang tidak bias dilakukan oleh media sebelumnya. Ada 

beberapa masalah dalam membuat perbandingan ini, dan beberapa 

orangyakin bahwa media baru lebih “termediasi” daripada yang akan 

diyakini oleh para pendukungnya. 

Media baru juga mengandung kekuasaan dan batasan, kerugian dan 

keuntungan dan kebimbangan. Sebagai contoh, media baru mungkin 

memberikan penggunaan yang terbuka dan fleksibel, tetapi dapat juga 

menyebabkan terjadinya kebingungan dan kekacauan. Media yang baru 

memang pilihan yang sangat luas, tetapi pilihan tidak selalu tepat ketika 

kita membutuhkan panduan dan susunan. Perbedaan adalah salah satu nilai 

besar dalam media baru, tetapi perbedaan juga dapat menyebabkan 

perpecahan dan pemisahan. Media baru mungkin memberikan keluwesan 

waktu dalam penggunaan, tetapi jug menciptakan tuntutan waktu yang 

baru. Sebagai contoh, saat ini kita bisa mengecek email kita kapan saja dan 

menghabiskan waktu 10 jam untuk mengecek email, dimana hal ini tidak 

menjadi masala 10 tahun yang lalu. 
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Cara kedua yang membedakan media adalah integrasi sosial. 

Pendekatan ini menggambarkan media bukan dalam bentuk informasi, 

interaksi, atau penyebarannya, tetapi dalam bentuk ritual, atau bagaimana 

manusia menggunakan media sebagai cara menciptakan masyarakat. 

Media bukan hanya sebuah instrumen informasi atau cara untuk mencapai 

ketertarikan diri, tetapi menyatukan kita dalam beberapa bentuk 

masyarakat dan memberi kita rasa saling memiliki. 

Hal ini terjadi dengan menggunakan media sebagai sebuah ritual 

bersama yang mungkin atau tidak mungkin menggunakan interaksi yang 

sebenarnya. Menurut pandangan integrasi sosial, interaksi bahkan 

bukanlah sebuah komponen penting dalam integrasi sosial melalui ritual. 

Maka, interaksi tatap muka bukan lagi standar utama atau dasar bagi 

perbandingan media komunikasi. Kita tidak terlalu banyak berinteraksi 

dengan orang lain, tetapi dengan media itu sendiri. Kita tidak 

menggunakan media untuk memberitahu kita tentang sesuatu, tetapi 

karena menggunakan media adalah ritual diri yang memiliki makna dalam 

dan dari ritual itu sendiri. 

2. Media Sosial 

Media sosial adalah sebuah media online, dengan para penggunanya 

bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi dan menciptakan isi meliputi 

blog, jejaring sosial, wiki, forum dan dunia virtual. Blog, jejaring sosial 

dan Wiki merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan 

oleh masyarakat di seluruh dunia. Menurut Antony Mayfield dari 

iCrossing, media sosial adalah mengenai menjadi manusia biasa. Manusia 
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biasa yang saling membagi ide, bekerjasama dan berkolaborasi untuk 

menciptakan kreasi, berfikir, berdebat, menemukan orang yang bisa 

menjadi teman baik, menemukan pasangan dan membangun sebuah 

komunitas. Intinya, menggunakan media sosial menjadikan kita sebagai 

diri sendiri. Selain kecepatan informasi yang bisa diakses dalam hitungan 

detik, menjadi diri sendiri dalam media sosial adalah alasan mengapa 

media sosial berkembang pesat. Tak terkecuali, keinginan untuk 

aktualisasi diri dan kebutuhan menciptakan personal branding. 

Teknologi-teknologi web baru memudahkan semua orang untuk 

membuat dan yang terpenting menyebarluaskan konten mereka sendiri. 

Post di Blog, tweet, atau video di YouTube dapat direproduksi dan dilihat 

oleh jutaan orang secara gratis. Pemasang iklan tidak harus membayar 

banyak uang kepada penerbit atau distributor untuk memasang iklannya. 

Sekarang pemasang iklan dapat membuat konten sendiri yang menarik dan 

dilihat banyak orang (Zarrella, 2010). 

Kemunculan situs jejaring sosial ini diawali dengan adanya inisiatif 

untuk menghubungkan orang-orang dari seluruh belahan dunia. Situs 

jejaring sosial pertama, yaitu Sixdegrees.com mulai muncul pada tahun 

1997. Situs ini memiliki aplikasi untuk membuat profil, menambah teman 

dan mengirim pesan. Tahun 1999 dan 2000 muncul situs sosial 

Lunarstorm, Live Journal, Cyword yang berfungsi memperluas informasi 

secara searah. Tahun 2001, muncul Ryze.com yang berperan untuk 

memperbesar jejaring bisnis. Tahun 2002, muncul Friendster sebagai situs 

anak muda untuk saling berkenalan dengan pengguna lain.  
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Tahun 2003, muncul situs sosial interaktif lain menyusul kemunculan 

Friendster, Flick R, Youtube, Myspace. Hingga akhir tahun 2005, 

Friendster dan Myspace merupakan situs jejaring sosial yang paling 

diminati. Lalu para pengguna sosial media beralih ke facebook yang 

sebenarnya telah dibuat pada tahun 2004, tetapi baru saja booming pada 

tahun 2006. Tahun 2006, kemunculan twitter ternyata menambah jumlah 

pemakai media sosial, Twitter merupakan microblog yang memiliki 

batasan karakter tulisan bagi penggunanya, yaitu 140 karakter. Lalu 

setelah lahirnya Twitter muncul jejaring sosial lain seperti Path, Instagram 

yang hanya bisa diakses melalui perangkat iOs atau Android. 

3. YouTube 

YouTube diprakarsai oleh tiga orang mantan pegawai perusahaan 

Paypal yaitu Chad Hurley, Steve Chen, dan Jawed Karim. Hurley 

merupakan alumnus design di university Indiana Pennsylvania, sedangkan 

Chen dan Karim alumnus ilmu komputer di University Illinois Urbana-

Champaign. Nama domain YouTube.com sendiri diaktifkan pada 15 

Februari 2005, dan pada bulan-bulan berikutnya YouTube mulai dibangun. 

Mereka mempublikasikan preview dari website tersebut pada Mei 2005, 

atau 6 bulan sebelum launching secara resmi 

(http://www.youtube.com/t/about).  

Setelah didirikan, YouTube mendapat suntikan modal pertamanya dari 

investor yaitu Sequoia Capital sebesar $ 11,5 juta di bulan November 2005 

– April 2006. Dengan tambahan modal yang besar, YouTube berkembang 

dengan cepat. Juli 2006, ada lebih dari 65.000 video baru yang di upload 
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setiap hari di YouTube, dan ada 100 juta video yang dilihat per harinya. 

(Anonim.2006) 

Dengan format berkas (file) FLV (Flash Video) yang efisien dan ada di 

mana-mana sebagai standar pengodean film yang di – upload oleh para 

user, membuat YouTube mudah diakses oleh masyarakat secara instan di 

internet. Ditambah dengan kemudahan mengakses YouTube melalui 

gadget atau smartphone masyarakat membuat YouTube menjadi tontonan 

alternatif selain televisi. 

Sebagai tambahan, dengan teknologi yang memungkinkan, YouTube 

menginspirasi masyarakat untuk menonton video melalui web dengan fitur 

jaringan sosial Web-2,0; seperti komentar, grup, halaman beranda untuk 

anggota, langganan, dan ide-ide lainnya yang berbasis komunitas yang 

dipopulerkan melalui website seperti MySpace, Facebook, dan lain-lain 

(Yogapratama, 2009:1-2). 

Dengan perkembangan yang sangat pesat, YouTube sukses menarik 

minat Google.inc. Oktober 2006 Google.inc sukses mengakuisisi YouTube 

dengan nilai transaksi $1, 65 miliar. Saat ini, menurut penyedia data 

market internet ‘ComScore’, YouTube merupakan penyedia video online 

terbesar di AS dengan market share 43% dan lebih dari 6 milliar video 

dilihat di bulan Januari 2009 .  

YouTube adalah jejaring di dunia maya yang begitu bebas untuk 

dilihat, baik isinya yang mengandung pornografi maupun kejadian aneh 

yang belum pantas dilihat untuk anak dibawah umur karena dapat merusak 
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moral anak dibawah umur sekarang. Selain itu, YouTube juga berisi video 

yang memberikan pengetahuan baru atau hal-hal unik yang berguna bagi 

pertumbuhan anak, misalnya, video untuk membaca dan lain sebagainya. 

4. Video Blog (Vlog) 

Video blog biasa disingkat vlog adalah sebuah blog yang bermediakan 

video. Sedangkan Vlogger itu sendiri berarti orang yang membuat vlog. 

Pada 2 Januari 2000, Adam Kontras membuat video yang disertakan 

dengan blog yang bertujuan untuk menginformasikan teman-teman dan 

keluarganya yang pindah antar negara ke Los Angeles dalam mengejar 

Show Business, dan ini merupakan video pertama dan terpanjang dalam 

sejarah video blog. Di tahun yang sama, di bulan Nopember, Adrian Miles 

membuat video yang berisi teks yang berupa gambar, dan menyebut 

videonya itu sebagai vlog. 

Vlogging (istilah para vlogger membuat vlognya) biasanya dilakukan 

dengan berbicara di depan kamera menceritakan tentang sesuatu yang ia 

suka, berbicara berbagai tips, berbagi apapun yang ada di dalam pikiran, 

montase, bahkan ada pula yang membuat klip seperti film. Sekarang ini, 

vlogger biasanya membuat vlog secara regular, harian, mingguan atau 

bahkan bulanan. Ada pula istilah take-a-long vlogging yang berarti 

vlogger yang menceritakan kesehariannya dalam durasi yang panjang, 

seperti pergi ke mall, kemudian mengendarai sepeda motor, lalu, pulang 

ke rumah dan tidur yang dimuat dalam sebuah video. 
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B. Teori Pengaruh Media 

1. Teori Efek Media 

Media merupakan suatu organisasi yang terstruktur, yang menjadi 

agen penyedia informasi di masyarakat. Media memiliki peran penting 

dalam proses pembentukan masyarakat yang lebih dewasa dan modern. 

Media dipercaya memiliki pengaruh untuk mempengaruhi masyarakat 

karena posisinya yang strategis, terutama karena sasaran media yang 

beragam dan menaruh perhatian akan pesan yang diinformasikan serta 

mempercayai dan meyakini nilai-nilai yang terkandung dalam informasi 

tersebut. Singkatnya, media memiliki kekuatan untuk memberitahu orang 

tentang apa yang harus dipikir dan bagaimana harus berperilaku. Menurut 

Oetama, terdapat beberapa dampak negatif yang ditimbulkan oleh media, 

yaitu :  

1. Menyebabkan meluasnya gejala kriminal dalam masyarakat, 

karena orang meniru apa yang dibaca dan ditonton lewat 

media massa  

2. Membantu tumbuhnya sikap keras dan sadistis masyarakat  

3. Menyebabkan orang belajar kejahatan dari berita, baik belajar 

membuat rencana, maupun belajar memperoleh instrumen 

serta cara melakukan kejahatan 

4. Menimbulkan kesan bahwa masyarakat tidak aman, bahwa 

kriminalitas tak terkendali, bahwa crime doesn’t pay 

5. Menghambat pengejaran, penangkapan, bahkan penyidikan 

oleh polisi 
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6. Merusak terutama anak-anak serta remaja 

  

Setelah kehadiran televisi, yang secara hidup dan nyata mampu 

melukiskan kejadian - kejadian “kekerasan, seks, dan kriminalitas”, 

perhatian akan dampak berita kejahatan dalam media massa menjadi lebih 

besar. Dampak dari media dipengaruhi oleh keadaan masyarakat terutama 

juga oleh orang-orang yang bersangkutan. Misalnya suatu penelitian di 

Inggris menunjukkan sekelompok pemuda yang suka berkumpul-kumpul 

cenderung bertingkah-laku dan berpakaian seperti yang diungkapkan oleh 

media tentang mereka : berandalan, sembarangan dan pengunjung disko. 

2. Teori AIDDA 

Onong Effendy dalam bukunya Ilmu, Teori dan Filsafat 

komunikasi (2000: 304), menyebutkan bahwa para ahli komunikasi 

cenderung untuk sama-sama berpendapat bahwa dalam melancarkan 

komunikasi lebih baik mempergunakan pendekatan apa yang disebut A-A 

Procedure atau from Attention to Action Procedure. A-A Procedure ini 

sebenarnya penyederhanaan dari suatu proses yang disingkat AIDDA. 

Seorang komunikator akan mempunyai kemampuan untuk 

melakukan perubahan sikap, pendapat dan tingkah laku komunikasi 

melalui mekanisme  daya tarik jika pihak komunikan merasa bahwa 

komunikator ikut serta dengannya atau pihak komuniksn merasa adanya 

kesamaan antara komunikator dengannya, sehingga dengan demikian 

komunikan bersedia untuk taat pada pesan yang dikomunikasikan oleh 
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komunikator. Sikap komunikator yang berusaha menyamakan diri dengan 

komunikan ini akan menimbulkan simpati komunikan pada komunikator. 

Proses pentahapan komunikasi ini mengandung maksud 

bahwa  komunikasi sendaknya dimulai dengan membangkitkan perhatian 

(attention) sebagai awal suksesnya komunikasi. Apabila perhatian 

komunikasi telah terbangkitkan, hendaknya disusul dengan upaya 

menumbuhkan minat (interest), yang merupakan derajat yang lebih tinggi 

dari perhatian. Minat adalah kelanjutan dari perhatian yang merupakan 

titik tolak bagi timbulnya hasrat (desire) untuk melakukan suatu kegiatan 

yang diharapkan komunikator. Hanya ada hasrat saja pada diri 

komunikan, bagi komunikator belum berarti apa-apa, sebab harus 

dilanjutkan dengan datangnya keputusan (decision), yakni keputusan 

untuk melakukan tindakan (action) sebagaimana diharapkan komunikator 

(Effendy, 2000). 

Inti dari model AIDDA adalah rangkaian proses menyusun 

penyampaian pesan yang mampu membangkitkan, menggugah rasa 

tertarik khalayak sehingga timbul keinginan untuk membeli hingga 

tindakan membeli. 

 Teori AIDDA disebut A-A Procedure atau from Attention to 

Action Procedure. Teori AIDDA dalam (Effendy, 2005) merupakan 

akronim dari : 

A : Attention (Perhatian) 

I : Interest (Minat) 

D : Disire (Hasrat/Keinginan) 
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D : Decision (Keputusan) 

A : Action (Tindakan) 

 

Konsep AIDDA menjelaskan suatu proses psikologis yang terjadi 

pada   diri khalayak (komunikasi) dalam menerima pesan komunikasi. 

Tahapan di atas mengandung pengertian bahwa setiap proses 

komunikasi (baik komunikasi tatap muka maupun komunikasi massa) 

hendaknya dimulai dengan membangkitkan perhatian. Dalam hal ini, 

sebuah pesan komunikasi harus dapat menimbulkan daya tarik tersendiri 

sehingga dapat memancing perhatian komunikannya. (Jeffkins, 1997).   

Dalam membangkitkan perhatian yang berperan penting adalah 

komunikatornya. Dalam hal ini komunikator harus mampu menimbulkan 

suatu daya tarik pada dirinya (source attractiveness) yang selanjutnya 

dapat memancing perhatian komunikan terhadap pesan komunikasi yang 

disampaikannya. Namun yang harus diperhatikan juga bahwa dalam 

membangkitkan perhatiaan khalayak harus dihindari munculnya suatu 

himbauan yang negatif. 

C. Perbandingan Penelitian Terdahulu 

Pembuatan penelitian ini didasari oleh beberapa penelitian terdahulu 

yang membahas mengenai pengaruh terpaan sosial media YouTube, dan 

keterkaitan sosial media YouTube dengan perilaku. Dari hasil 

penelusuran yang telah dilakukan, ditemukan beberapa penelitian yang 

meneliti mengenai dampak sosial media YouTube,  keterkaitan sosial 

media YouTube dengan perilaku dan pengaruh sosial media YouTube. 
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Pertama adalah Jurnal karya Laura Inggrit S. yang berjudul “Terpaan 

Video di YouTube dan Perilaku Imitasi Korean Styles Pada Remaja Putri  

(Studi Korelasional Terpaan dalam Video “I Got A Boy” di Youtube 

terhadap Perilaku Imitasi Korean Style pada Remaja Putri Anggota 

Komunitas SONE di Kota Medan) yang membahas tentang bagaimana 

YouTube dapat membentuk perilaku imitasi pada remaja putri, hasilnya 

tidak ditemukan korelasi dari terpaan video “I Got A Boy” terhadap gaya 

berpakaian remaja putri anggota komunitas SONE di Medan. 

Kedua adalah Jurnal karya Vitantri yang berjudul Pengaruh Terpaan 

MenontonTayangan Program TV Terhadap Sikap Penonton (Studi 

Eksperimen Terhadap Tayangan ”Warung Anda” di Malang TV Pada 

Mahasiswa Luar Kota Malang FISIP UB Angkatan 2011) yang 

membahas tentang bagaimana sikap penonton setelah menonton sebuah 

tayangan acara televisi, Metode penelitian ini adalah metode eksperimen 

dengan desain kelompok kontrol pretest-posttest. Hasil dari penelitian ini 

adalah terjadi pengaruh atau perubahan sikap setelah menonton program 

acara TV. 

Ketiga adalah Skripsi Karya Gita Nawang Sari Mahasiswi Ilmu 

Komunikasi Universitas Muhammadiyah Malang angkatan 2004 yang 

berjudul Pengaruh Terpaan Pesan Media Internal Terhadap Semangat 

Kerja Karyawan (Studi Pada PT. Newmont Nusa Tenggara) yang 

membahas pengaruh pesan media terhadap semangat kerja karyawan. 
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D. Rumusan Hipotesis 

 Ha : Diduga terdapat pengaruh yang besar dari tayangan Vlog di 

sosial media YouTube terhadap minat membuat Vlog 

Ho : Diduga terdapat pengaruh yang kecil dari tayangan Vlog di sosial 

media YouTube terhadap minat membuat Vlog. 

 

E. Operasionalisasi Konsep 

1. Definisi Konseptual 

Terpaan Tayangan Vlog  

Kemudahan dalam mengakses YouTube di era sekarang yang 

dimudahkan oleh teknologi SmartPhone memungkinkan pengguna untuk 

selalu melihat tayangan Vlog atau konten YouTube lainnya dimana saja 

dan kapan saja. Hal ini menurut peneliti memungkinkan timbulnya rasa 

atau minat dalam diri seseorang untuk membuat sendiri Vlog atau konten 

YouTube yang lain. Dalam melihat vlog di YouTube, seseorang tidak 

hanya menonton tetapi, dia juga dapat berinteraksi pada kolom komentar 

yang disediakan. Sehingga, komunikasi dapat terjadi secara dua arah oleh 

si creator dan penonton. 

Beragam jenis konten YouTube dan cara creator membat Vlognya 

menjadikan penonton tidak bosan. Berikut adalah beberapa jenis 

konten/Vlog yang ada di sosial media YouTube : 

1. Daily Vlog, adalah jenis Vlog yang menampilkan keseharian dari 

si creator misalnya aktifitas shooting film layar lebar yang 



26 
 

dilakukan oleh Raditya Dika dalam RVLOGnya. Atau, aktifitas 

keseharian lainnya seperti yang dilakukan oleh Casey Neistat. 

2. Food Vlog, adalah jenis vlog yang menampilkan seseorang keliling 

untuk mencicipi makanan kemudian memberikan review dari 

makanan tersebut seperti harga, kualitas makanan, suasana tempat 

makan dan lain-lain. Vlog seperti ini dilakukan oleh bebeapa 

creator dalam channel YouTube-nya seperti Mark Wiens yang 

berkeliling dunia untuk mencicipi makanan. 

3. Gaming Vlog, adalah jenis vlog yang berisi tentang creator 

bermain game di PCnya kemudian secara bersamaan menampilkan 

ekspresi dari bermain game tersebut dan memberikan komentar 

atau tips bermain game tersebut. YouTube channel yang 

memberikan konten ini antara lain RezaOktovian, Tara Arts Game, 

dan lain sebagainya. 

4.  Entertaining Vlog, adalah jenis vlog yang ditujukan untuk 

menghibur penonton mereka. Biasanya dalam vlog jenis ini 

didominasi oleh konten yang berbau musik, seperti cover lagu, 

speech composing, parody making, dan lain-lain. 

Minat Membuat Vlog 

Minat adalah suatu keadaan dimana seseorang mempunyai 

perhatian terhadap sesuatu dan disertai keinginan untuk mengetahui dan 

mempelajari maupun membuktikan lebih lanjut Bimo Walgito (2004). 

Dalam belajar diperlukan suatu pemusatan perhatian agar apa yang 

dipelajari dapat dipahami. Sehingga seseorang dapat melakukan sesuatu 
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yang sebelumnya tidak dapat dilakukan. Terjadilah suatu perubahan 

kelakuan. Perubahan kelakuan ini meliputi seluruh pribadi seseorang; baik 

kognitif, psikomotor maupun afektif. 

Faktor-faktor yang mendasari minat menurut Crow & Crow yang 

diterjemahkan oleh Z. Kasijan (1984) yaitu faktor dorongan dari dalam, 

faktor dorongan yang bersifat sosial dan faktor yang berhubungan dengan 

jasmani dan kejiwaan. Timbulnya minat dari diri seseorang juga dapat 

didorong oleh adanya motivasi sosial yaitu mendapatkan pengakuan dan 

penghargaan dari lingkungan masyarakat dimana seseorang berada, 

sedangkan faktor emosional memperlihatkan ukuran intensitas seseorang 

dalam menanam perhatian terhadap suatu kegiatan atau obyek tertentu. 

Menurut Johanes yang dikutip oleh Bimo Walgito (2004), 

menyatakan bahwa “Minat dapat digolongkan menjadi dua, yaitu minat 

intrinsik dan ekstrinsik. Minat Intrinsik adalah minat yang timbulnya dari 

dalam individu sendiri tanpa pengaruh dari luar. Minat ekstrinsik adalah 

minat yang timbul karena pengaruh dari luar”. Berdasarkan pendapat ini 

maka minat  intrinsik dapat timbul karena pengaruh sikap, persepsi 

prestasi belajar, jenis kelamin dan harapan bekerja. Sedangkan minat 

ekstrinsik dapat timbul karena pengaruh latar belakang sosial ekonomi 

orang tua, minat orang tua, informasi, lingkungan dan sebagainya. 

Dari uraian diatas dugaan peneliti seseorang dapat memiliki minat 

membuat vlog jika dia memiliki intensitas yang tinggi dalam melihat dan 

memahami vlog, faktor kemampuan dari dalam dirinya untuk membuat 
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produk audio visual akan mempermudah seseorang dalam membuat vlog. 

Seseorang yang lebih intensif menonton tayang vlog gaming terlebih dia 

juga seorang gamers akan cenderug terpengaruh membuat vlog gaming 

pula. Begitu juga seseorang yang menyukai kuliner akan membuat vlog 

tentang kuliner. 

2. Definisi Operasional  

Definisi operasional dari masing-masing variabel dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

Konsep : 

Pengaruh tayangan VLOG (video blog) di sosial media YouTube terhadap 

minat membuat VLOG 

Variabel X : Terpaan tayangan VLOG 

Variabel Y : Minat membuat VLOG 

Indikator Variabel X : 

a. Frekuensi menonton VLOG 

Indikator ini berdasarkan pada seberapa sering responden menonton 

VLOG, intensitas tinggi dikatakan jika responden mengatakan sering 

menonton vlog lebih dari 2 kali dalam sehari. Media yang digunakan 

untuk menonton vlog menjadi alat ukur frekuensi misalnya responden 

menonton melalui smartphone diduga lebih sering menonton vlog daripada 

mereka yang menonton melalui laptop/PC karena pengguna smartphone 

bisa mengakses YouTube dimana saja dan kapan saja. 
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b. Tingkat perhatian atas VLOG  

Indikator ini berdasarkan tentang bagaimana responden menaruh perhatian 

khusus pada Vlog yang ditonton. Perhatian ini bisa dikaitkan dengan 

bagaimana responden memperhatikan teknik pengambilan gambar, latar 

belakang musik, animasi yang digunakan, bagaimana vloger membawakan 

vlognya dan responden menonton dengan layar penuh atau tidak. 

c. Jenis VLOG yang ditonton 

Indikator ini berdasarkan bagaimana jenis vlog yang ditonton akan 

mempengaruhi minat membuat jenis vlog tersebut atau tidak, misalnya 

responden menonton vlog tentang kuliner apakah responden yang 

menonton vlog jenis tersebut cenderung ingin membuat vlog yang sama 

atau tidak. 

d. Umpan balik dalam menonton VLOG 

Indikator ini berdasarkan bagaimana responden memberikan umpan balik 

setelah menonton Vlog, apakah responden memberikan Like dan comment 

pada video yang ditonton atau responden berlangganan pada saluran yang 

disuka. 

Indikator Variabel Y : 

Indikator ini berdasarkan bagaimana responden memiliki minat setelah 

menonton tayangan Vlog. Indikator ini diukur dari bagaimana responden 

berperilaku setelah menonton tayangan Vlog. Peneliti membagi indikator 

ini menjadi minat intrinsik dan minat ektrinsik dan pada tataran apa 
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responden sudah berminat apakah pada tataran afeksi, kognisi atau 

psikomotor. 

a. Indikator Afeksi

Pada tataran afeksi peneliti akan mengukur apakah responden ingin 

misalnya menambahkan latar belakang musik yang bagus dalam vlognya, 

menambahkan animasi yang bagus dalam vlognya, atau ingin memiliki 

jenis kamera yang umum digunakan untuk membuat vlog hingga apakah 

responden mengaharapkan penontonnya memberikan umpan balik pada 

videonya. 

b. Indikator Psikomotor

Pada tataran psikomotor peneliti mengukur dengan indikator apakah 

responden sudah mulai mengumpulkan stok shot untuk vlognya, apakah 

responden tertarik membuat vlog tentang kuliner dan jenis video blog 

lainnya atau responden sudah mulai berbicara di depan kamera layaknya 

Vloger. 

c. Indikator Kognisi

Pada tataran kognisi peneliti mengukur sebagaimana responden 

menambah wawasan yang berkaitan dengan vlog dengan mengukur 

apakah responden sering berdiskusi dengan teman yang sudah memiliki 

vlog atau responden sering berdiskusi tentang vlog yang sedang viral di 

YouTube. 
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