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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

Tidak bisa dipungkiri bahwa perkembangan teknologi berkembang sangat 

pesat guna membantu kebutuhan manusia di era milenia. Dengan perkembangan 

teknologi, umat manusia saat ini dapat terhubung satu dengan yang lainnya. 

Dalam segala aspek baik sosial, ekonomi, politik, seni dan budaya yang tak lepas 

dari teknologi. Dapat dikatakan bahwa teknologi kini telah menjadi sebuah 

kebutuhan manusia, salah satunya adalah internet. Internet muncul di 

pertengahan 1990-an sebagai medium massa baru yang amat kuat (Vivian, 2008).  

Internet punya kapasitas untuk memampukan orang berkomunikasi, 

bukan sekedar menerima pesan belaka, dan mereka bisa melakukannya secara 

real time. Dengan internet masyarakat di buat instan dalam berbagai hal, baik 

dalam berkomunikasi,  pengetahuan, ataupun berekspresi. Kemudahan mencari 

informasi yang ditawarkan oleh internet, membuat jumlah pengguna internet dari 

tahun ke tahun semakin meningkat. Jumlah pengguna internet di Indonesia pada 

tahun 2016 telah mencapai 132,7 juta pengguna. Angka ini jauh lebih tinggi dari 

88 juta pengguna pada tahun 2014. Angka tersebut juga menunjukkan jumlah 

yang melampaui setengah total penduduk Indonesia, yaitu sekitar 51,8%. 

Demikian berdasarkan hasil survei internet APJII 2016 yang dirilis di Jakarta, 

Senin (24/10/2016). Kemunculan teknologi internet secara otomatis turut pula 

mempengaruhi perkembangan penggunaan media sosial di masyarakat.  Media 

sosial adalah media online yang  mendukung interaksi sosial (Nurudin, 2012).  
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Adapun media popular internet lainnya seperti YouTube. YouTube adalah 

sebuah situs web berbagi video yang dibuat oleh tiga mantan karyawan PayPal 

pada Februari 2005. Situs ini memungkinkan pengguna mengunggah, menonton, 

dan berbagi video. Perusahaan ini berkantor pusat di San Bruno, California, dan 

memakai teknologi Adobe Flash Video dan HTML5 untuk menampilkan 

berbagai macam konten video buatan pengguna, termasuk klip film, klip TV, dan 

video musik. Selain itu ada pula konten amatir seperti blog video, video orisinal 

pendek, dan video pendidikan. Kebanyakan konten di YouTube diunggah oleh 

individu, meskipun perusahaan-perusahaan media seperti CBS, BBC, Vevo, Hulu, 

dan organisasi lain sudah mengunggah material mereka ke situs ini sebagai 

bagian dari program kemitraan YouTube. Pengguna tak terdaftar dapat menonton 

video, sementara pengguna terdaftar dapat mengunggah video dalam jumlah tak 

terbatas. Video-video yang dianggap berisi konten ofensif hanya bisa ditonton 

oleh pengguna terdaftar berusia 18 tahun atau lebih.  

Youtube adalah media populer di era kini yang bisa kita sebut dengan 

vlog atau video blog, fenomena yang terdapat dalam vlog dapat berupa 

wawancara, liputan, kegiatan sehari-hari dari pembuat vlog tersebut, komedi 

ataupun dapat berupa pengetahuan. Hal ini serupa dengan fungsi komunikasi 

massa yang dikemukakan oleh Effendy (1993), yaitu fungsi sebagai informasi. 

Fungsi informasi ini diartikan bahwa media massa adalah penyebar informasi 

bagi pembaca, pendengar atau pemirsa. Berbagai informasi dibutuhkan oleh 

khalayak media massa yang bersangkutan sesuai dengan kepentingannya. Dalam 

vlog tersebut kita dapat belajar musik, teknik kamera ataupun kita dapat belajar 

bahasa asing. Sedangkan menurut Dominick (2001) fungsi komunikasi massa 
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bagi masyarakat adalah sebagai hiburan (Entertaint), dalam vlog yang terdapat di 

youtube banyak yang menampilkan komedi pada vlog mereka. Ada juga film 

pendek yang dibuat oleh Agung Hapsah. Tayangan yang mereka tampilkan 

memang menarik. Kritikan dan masukan antar vlog pun tidak luput dari ide 

kreatif mereka. 

Tentunya pesan yang disampaikan melalui YouTube secara audio visual 

sangat bisa untuk menjadi rujukan bagi audiens. Video blog dalam 

perkembangannya tidak hanya berfungsi sebagai media entertaiment yang hanya 

menunjukan eksistensi personal namun juga bisa menjadi sumber referensi bagi 

audiens personal maupun komunitas melalui berbagai macam konten yang 

edukatif, misalnya chanel Youtube Mas Gun dengan konten yang bermuatan 

tentang film maker yang sangat berguna bagi komunitas film maker di Indonesia 

karena materi yang disajikan mengarah ke pengetahuan tentang teknik 

cinematography dan dasar – dasar pembuatan film atau video. Adapun sebuah 

chanel YouTube yang mengedukasi baik secara pengetahuan seni visual, teknik 

photgraphy serta pesan – pesan moral dan kritik sosialnya yaitu sebuah chanel 

YouTube yang sangat digemari oleh kalangan seni visual, komunitas 

photography, serta studio photography dan profesional photographer di 

Indonesia sebagai sumber referensi seputar dunia seni photography, channel 

tersebut bernama Third Eye Spce. 

Pada tahun 2001 berdirilah Third Eye Space (TES), TES adalah sebuah 

production house photography dan videography comercial yang didirikan oleh 

Anton Ismael. Anton Ismael sendiri adalah fotografer profesiaonal yang terbilang 

eksentrik dalam menuangkan konsep, gagasan, ekspresi visual lewat karya – 
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karya photography-nya. Selain mendirikan Third Eye Space Anton Ismael juga 

mendirikan sebuah sekolah photography gratis yang bernama Kelas Pagi. Dibalik 

photographer profesionalnya yang eksentrik ternyata ia juga seorang guru yang 

berkompeten dan tak jarang pula melahirkan photographer – photographer 

genius. Bertepatan pada hari guru lalu Third Eye Space mengunggah sebuah 

video berdurasi 11 menit yang berjudul “Selamat Hari Guru”, video tersebut 

menampilkan sosok Anton Ismael sebagai photografer profesional dan sebagai 

guru yang berbicara mengenai perjalanan hidupnya di dunia seni photography 

(biografi). Yang menarik dari video tersebut adalah Anton Ismael tidak 

membahas tentang teknis dalam phtography tetapi di video tersebut dia berbicara 

mengenai perjalanan hidupnya di dunia photography dan ternyata dibalik video 

yang sekilas tampak seperti sebuah video profil Anton Ismael juga terselipkan 

pesan kritik sosial dan pesan moral seperti mengkritik tentang sistem penddikan, 

mengkritik tentang lingkungan, pembentukan karakter seseorang dan motivasi 

untuk terus berkarya dalam bidang apapun dengan serius dan berbahasa inggris. 

Dengan adanya video tersebut tidak jarang saya mendengar komunitas fotografi 

dan studio fotografi yang membicarakan Anton Ismael berkaitan dengan video 

tersebut. 

Berhubungan dengan video di media YouTube tersebut penulis tertarik 

untuk mengkaji sebuah video dari channel YouTube Third Eye Space yang 

berjudul “Selamat Hari Guru” oleh Anton Ismael. Berkonten perjalanan hidupnya 

si peneliti menangkap sebuah unsur pesan moral dalam video profil dari orang 

yang berpengaruh dalam dunia seni visual khususnya photography sehingga hal 

ini membuat peneliti ingin mengangkat judul UNSUR PESAN MORAL PADA 
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VIDEO PROFIL (Analisis Isi Pada Video Biografi  Anton Ismael yang berjudul 

“Selamat Hari Guru”) karena sudah mewakili untuk membedah unsur – unsur 

pesan moral yang terdapat dalam video profil Anton Ismael “Selamat Hari Guru” 

dalam channel YouTube Third Eye Space. 

 

1.2  Rumusan Masalah 

Dalam latar belakang diatas dapat dirumuskan permasalahan yang akan di 

bahas adalah seberapa besar kemunculan frekuensi unsur pesan moral yang 

terdapat di video profil Anton Ismael melalui channel Youtube Third Eye Space 

yang berjudul “Selamat Hari Guru”. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui banyaknya frekuensi 

kemunculan pesan moral yang disampaikan oleh Anton Ismael melalui chanel 

Youtube Third Eye Space yang berjudul “Selamat Hari Guru”. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Akademis 

Penelitian ini diharapkan menjadi referensi dan tambahan keilmuan bagi 

peneliti selanjutnya dalam melakukan penelitian sejenis, khususnya pada 

konsentrasi Audio Visual tentang penggunaan media massa Youtube sebagai 

media penyampaian pesan. Karena dalam sebuah video profile juga terkandung 

pesan-pesan yang bertautan dengan nilai budaya dalam masyarakat, juga dapat 
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menambah wawasan kajian tentang frekuensi kemunculan unsur-unsur atau 

bentuk kritik sosial dalam video  melalui media di YouTube.  

1.4.2 Manfaat Praktis 

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman tentang 

menangkap pesan moral yang terdapat dalam video profile. Serta dapat 

memberikan masukan bagi audiens YouTube serta pembuat video di YouTube 

dalam memahami dan membuat karya video yang kaya akan pesan-pesan moral 

dan kritik sosial didalamnya sehingga tidak hanya menghibur melainkan juga 

dapat mendidik pendengarnya. 


