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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Seiring perkembangan zaman, teknologi semakin berkembang mulai dari 

teknologi analog hingga sekarang yang mulai menuju era digital. Hal ini 

berimbas pada perkembangan di dalam media, maka munculnya media baru. 

Sebagai contoh di dunia fotografi di zaman analog pada saat itu sebuah foto 

jika dicetak harus melewati proses yang lumayan panjang dan memerlukan 

waktu lama. Sebenarnya, pengertian media baru tersebut sebenarnya masih 

terlalu umum, beberapa ahli berpendapat mengenai media baru merupakan 

segala macam yang berkaitan dengan internet, gambar, teknologi, dan juga 

suara. Pakar komunikasi Denis McQuail menjelaskan bahwa media baru 

mempunyai karakteristik tersendiri. Karakteristik media baru tersebut meliputi 

interaktif, hipertekstual, jaringan (network), maya, dan juga simulasi. Media 

baru sendiri merupakan sebuah terminologi yang menjelaskan mengenai 

kehidupan digital yang terhubung dalam jaringan. Sehingga masyarakat dapat 

dengan mudah berinteraksi tanpa adanya hambatan yang banyak. 

Di zaman moderenisasi seperti sekarang ini, media baru merupakan suatu 

perkembangan yang cukup bermanfaat untuk masyarakat. Teknologi 

komunikasi di zaman modernisasi saat ini, manusia sangat bergantung dengan 
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teknologi komunikasi. Hal ini membuat teknologi menjadi sebuah kebutuhan 

dasar dari setaip orang. Perkembangan teknologi sampai saat ini berkembang 

dengan pesat seiring dengan penemuan dan pengembangan ilmu pengetahuan 

dalam bidang informasi dan komunikasi. 

Di indonesia sendiri internet sudah mulai masuk sekitar tahun 1994. 

Kemunculan internet pada tahun 1994 tersebut menjadikan babak baru untuk 

menjadi negara yang berkembang. Dengan adanya internet menjadikan 

masyarakat dapat lebih mudah mengakses segala hal yang mereka butuhkan. 

Seperti membantu mereka dalam melakukan interaksi sosial terhadap orang 

lain sesuai dengan kebutuhannya atau bahkan mencari informasi terbaru 

mengenai berita ter- up date yang sedang ramai diperbincangkan. Internet 

secara positif telah terbukti telah menciptakan “Dunia” baru yang disebut 

dengan cyber atau dunia maya. Dalam hal ini masyarakat dapat dengan mudah 

untuk berinteraksi melalui media sosial, contohnya seperti facebook, twitter, 

instagram, path,dan juga youtube. 

Youtube merupakan aplikasi yang termasuk dalam media sosial yang 

dapat digunakan untuk berbagi video terhadap masyarakat luas. Banyak fitur-

fitur yang dapat diberikan oleh youtube yang sangat bermanfaat bagi 

masyarakat luas. Tidak hanya itu, dengan adanya youtube seseorang dapat 

merasa terhibur dengan adanya video-video yang dapat diperoleh dari 

berbagai konten dari youtube, salah satunya ialah sebagai sarana untuk 

menyalurkan bakat dan informasi terbaru mengenai kehidupan mereka yang 

sebeumnya belum dapat tersalurkan secara langsung. Video-video yang 
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diunggah biasanya dapat dengan bebas sesuai dengan konten video yang 

mereka inginkan untuk disuguhkan kepada masyarakat tanpa adanya 

keterbatasan waktu dan tempat yang sulit untuk mereka jangkau.  

Menurut Vice President of Engineering Youtube, Cristos Goodrow, durasi 

orang menonton video diplatform tersebut telah meningkat drastis yang 

totalnya mencapai 1 miliar per hari sebagaimana yang dilansir dari kompas 

Tekno dari The Next Web. Tony Keusgen selaku Managing Directoe Google 

Indonesia mengungkapkan bahwa dari bulan januari 2016 sampai dengan 

januari 2017 durasi penonton youtube di Indonesia meningkat sebanyak 155 

persen. Jumlah pengguna youtube sendiri tidak sedikit. Salah satu aplikasi 

yang baru-baru ini banyak digandrungi adalah video blog atau biasa yang 

disebut dengan vlog. 

 Vlog adalah video web blog, kadang juga disebut video blog yang 

merupakan  sebuah video dokumentasi jurnalistik yang berada dalam web 

yang berisi tentang hidup, pikiran, opini dan juga ketertarikan terhadap suatu 

hobi. 'Demam' vlog mulai terjadi pada awal tahun 2000 oleh seseorang 

bernama Adam Kontras. Ia mem-posting video pada laman blognya. Jejak 

Adam kemudian diikuti Adrian Miles, yang mengunggah video dengan 

mengubah teks pada gambar. Sejak tahun 2014 saat vlog mulai booming, ada 

peningkatan hingga 600 persen video yang diunggah ke YouTube. Walaupun 

sebetulnya, Google sendiri tidak mengkategorikan vlog secara khusus. Tema 

dalam vlog sendiri sangat beragam, tetapi biasanya menampilkan perspektif 

pribadi seorang youtuber terhadap isu-isu dan konten-konten tertentu. 
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Di Indonesia sendiri banyak sekali memberikan konten-konten video 

yang layak untuk di tonton dan juga banyak memberikan pelajaran terhadap 

penontonya. Tidak hanya itu, penonton juga dapat terhibur dengan adanya 

berbagai video yang telah disuguhkan oleh youtuber. Dikutip dari 

CNNIndonesia.com bahwa, konten vlog datang dari genre yang berbeda-beda. 

Misalnya Candra Liow yang masuk dalam kategori entertaimen dan juga 

Rachel Goddard masuk dalam kategori how to and style. Hal ini membuat 

banyaknya versi video dan berbagai macam konten yang telah dibuat sesuai 

dengan konten-konten informasi dan hiburan yang dapat menginspirasi 

masyarakat luas. 

Saat ini vlog sendiri sudah menjadi makanan para penikmat youtube 

terutama dikalangan anak muda, sehingga banyak vlogger yan bermunculan 

sesuai dengan konten yang mereka buat. Salah satu vlog yang menyajikan 

konten-konten yang berbeda dalam setiap videonya adalah vlog dari Wirda 

Mansur. Seperti yang pernah dijelaskan dalam bintang.com, Dimana Wirda 

Mansur merupakan vlogger yang menginspisari dengan memberikan berbagai 

macam tips dan trik, salah satu contoh video yang menginspirasi salah satunya 

adalah video mengenai rahasia cara cepat untuk belajar berbahasa inggris.  

Jika dilihat dari umurnya memang Wirda Mansur masih tergolong muda. 

Namun hal itu tidak membuat seorang Wirda Mansur kalah bersaing dengan 

senior-seniornya dalam dunia vlog. Hal ini dapat dibuktikan dengan 

banyaknya subscriber sebutan untuk pengikut yang selalu mengikuti video-

vieo dari Wirda Mansur.Tidak hanya itu Wirda Mansur juga dikenal sebagai 
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anak dari Ustadz Yusuf Mansur yang sudah cukup dikenal di kalangan 

masyarakat. Alasan Wirda Mansur sendiri untuk mebuat vlog adalah 

dikarenakan Wirda Mansur merasa banyaknya konten vlog yag disuguhkan 

oleh para vlogger zaman sekarang mengandung muatan yang negatif. Alhasil 

dari hal tersebut Wirda Mansur ingin memberikan konten yang berbeda yang 

sesuai dengan usianya. Wirda Mansur juga bertujuan untuk membuat 

masyarakat dapat memilih idola sesuai dengan umur mereka sesuai dengan 

konten vlog yang disuguhkan. Banyaknya subcriber yang dimiliki oleh Wirda 

Mansur membuat dirinya akhirnya mendapatkan silver play button dari 

youtube.  

Wirda Mansur sendiri mempunyai subscriber lebih dari 200.000, dan di 

setiap video yang ia upload selalu memiliki penonton lebih dari 200.000 dari 

jumlah subscriber yang sebenarnya. Bahkan ada beberapa video yang 

penontonnya sampai dengan 2.000.000 penonton. Jika dibandingkan dengan 

vlog-vlog yang lain vlog Wirda Mansur memang jarang meng-upload video 

baru. Jika dilihat dari channel youtube Wirda mansur hanya meng-upload 

video sekitar 1 sapai dengan 2 bulan sekali. Namun hal tersebut tak memuat 

penonton vlog Wirda mansur berkurang. Hal ini dibuktikan dengan 

banyaknya subcriber dan penonton yang kadang melebihi jumlah penonton 

vlogger, sehingga Wirda Mansur sempat memperoleh penghargaan dari 

youtube dengan mendapatkan silver play buttom sebagai hadiahnya. 

Dari beberapa latar belakang diatas maka video-video dalam vlog yang di 

suguhkan olehWirda Mansur peneliti sangatlahtertarik dan bagus untuk di 
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teliti. Meskipun dalam video yang di unggah tidak sebanyak dan sesering 

dengan video pada vlog-vlog yang lainnya, peneliti sangat tertarik dengan 

video-video dari vlog Wirda Mansur mengingat jumlah subscribernya cukup 

banyak namun video yang ia upload cukup terbatas. 

Penelitian ini sendiri menggunakan analisis isi dengan metode penelitian 

Deskriptif Kuantitatif. Dimana dalam penelitian ini, peneliti ingin meneliti 

dan menemukan mengenai beberapa jenis tema dan juga pesan yang 

terkandung dalam video blog Wirda Mansur. Setelah ditemukannya beberapa 

jenis tema dan juga pesan yang terkandung dalam video blog Wirda Mansur, 

maka kemudian  peneliti akan mendeskripsikan mengenai jenis tema dan juga 

pesan dalam video blog Wirda Mansur untuk memberikan informasi 

mengenai jenis-jenis tema dan juga pesan apa saja yang terkandung dalam 

video blog Wirda Mansur yang nantinya dapat bermanfaat bagi masyarakat 

luas. Tidak hanya itu dalam penelitian ini juga mengharapkan dari 

ditemukannya berbagai macam jenis tema dan pesan yang ada dalam video 

blog Wirda Mansur yang nantinya masyarakat dapat memancing motivasi 

untuk menjadi lebih baik. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti merumuskan 

masalah penelitian yaitu :  

Tema pesan apa sajakah yang muncul dalam video blog Wirda 

Mansur pada periode 3 Oktober 2015 sampai dengan 7 Agustus 2017. 
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1.3 Tujuan penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini 

adalah : 

Untuk mengetahui tema pesan yang muncul dalam video blog Wirda 

Mansur tanggal 3 Oktober 2015 sampai dengan 7 Agustus 2017 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Akademis 

Secara akademis hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai tambahan 

refrensi pengetahuan mengenai video blog secara umum yang dapat 

digunakan untuk penelitian selanjutnya. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai 

konten video blog terutama tentang tema pesan yang dapat dijadikan 

salah satu referensi dalam membuat video blog.  

 


