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BAB II 

KERANGKA TEORI 

2.1 Media Sosial 

 2.1.1 Pengertian Media Sosial 

  Kehadiran media dengan segala kelebihannya telah menjadi bagian hidup 

manusia. Perkembangan zaman menghasilkan beragam media, salah satunya media 

sosial. Media sosial merupakan media di internet yang memungkinkan pengguna untuk 

mewakilkan dirinya maupun berinteraksi, bekerja sama, berbagi, berkomunikasi dengan 

pengguna lain, dan membentuk ikatan sosial secara virtual. Media sosial merupakan 

media digital tempat realitas sosial terjadi dan ruang-waktu para penggunanya 

berinteraksi. Nilai-nilai yang ada di masyarakat maupun komunitas juga muncul bisa 

dalam bentuk yang sama atau berbeda di internet. Pada dasarnya, beberapa ahli yang 

meneliti internet melihat bahwa media sosial di internet adalah gambaran apa yang terjadi 

di dunia nyata, seperti plagiarisme (Nasrullah, 2016).  

 Selain pernyataan diatas, berikut ini adalah definisi dari media sosial yang berasal 

dari berbagai literatur penelitian (Fuchs, 2014 dalam Nasrullah, 2016): 

1. Menurut Mandibergh (2012), media sosial adalah media yang mewadahi kerja 

sama di antara pengguna yang menghasilkan konten (user generated content). 

2. Menurut Shirky (2008), media sosial dan perangkat lunak sosial merupakan alat 

untuk meningkatkan kemampuan pengguna untuk berbagai (to share), bekerja sama (to 

co-operate) di antara pengguna dan melakukan tindakan secara kolektif yang semuanya 

berada diluar kerangka institusional maupun organisai. 
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3. Boyd (2009), menjelaskan media sosial sebagai kumpulan perangkat lunak yang 

memungkinkan individu maupun komunitas untuk berkumpul, berbagi, berkomunikasi 

dan dalam kasus tertentu saling berkolaborasi atau bermain. Media sosial memiliki 

kekuatan pada user generated content (UGC) dimana konten dihasilkan oleh pengguna, 

bukan oleh editor sebagaimana di institusi media massa. 

4. Menurut Van Dijk (2013), media sosial adalah platform media yang 

memfokuskan pada eksistensi pengguna yang memfasilitasi mereka dalam beraktivitas 

maupun berkolaborasi. Karena itu, media sosial dapat dilihat sebagai medium (fasilitator) 

online yang menguatkan hubungan antarpengguna sekaligus sebagai sebuah ikatan sosial. 

5. Meike dan Young (2012), mengartikan media sosial sebagai konvergensi antara 

komunikasi personal dalam arti saling berbagi di antara individu (to be shared one to 

one) dan media publik untuk berbagi kepada siapa saja tanpa ada kekhususan individu. 

Sedangkan menurut peneliti, media sosial merupakan sebuah media online 

dimana setiap penggunanya bisa bebas untuk saling berbagi atau berpartisipasi baik itu 

informasi maupun hiburan yang mampu mendukung adanya interaksi sosial. 

2.1.2 Karakteristik Media Sosial 

  Media sosial memliki beberapa karakter yang tidak dimiliki oleh beberapa jenis 

media lainnya. Ada batasan maupun ciri khusus yang hanya dimiliki oleh media social. 

Berikut beberapa karakteristik media sosial yaitu (Nasrullah, 2016): 

1. Jaringan 

Media sosial terbangun dari struktur sosial yang terbentuk dalam jaringan atau internet. 

Karakter media sosial adalah membentuk jaringan diantara penggunanya sehinga 
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kehadiran media sosial memberikan media bagi pengguna untuk terhubung secara 

mekanisme teknologi.  

2. Informasi 

Informasi menjadi hal yang penting dari media sosial karena dalam media sosial terdapat 

aktifitas memproduksi konten hingga interaksi yang berdasarkan informasi.  

3. Arsip 

Bagi pengguna media sosial arsip merupakan sebuah karakter yang menjelaskan bahwa 

informasi telah tersimpan dan bisa diakses kapanpun dan melalui perangkat apapun. 

4. Interaksi 

Karakter dasar dari media sosial adalah terbentuknya jaringan antar pengguna. Fungsinya 

tidak sekedar memperluas hubungan pertemanan maupun memperbanyak pengikut di 

internet. Bentuk sederhana yang terjadi di media sosial dapat berupa memberi komentar 

dan lain sebagaiannya.  

5. Simulasi Sosial 

Media sosial memiliki karakter sebagai media berlangsungnya masyarakat di dunia 

virtual (maya). Ibarat sebuah Negara, media sosial juga memiliki aturan dan etika bagi 

para penggunanya. Interaksi yang terjadi di media sosial mampu menggambarkan realitas 

yang terjadi akan tetapi interaksi yang terjadi adalah simulasi yang terkadang berbeda 

sama sekali. 

6. Konten oleh Pengguna 

Karakteristik ini menunjukan bahwa konten dalam media sosial sepenuhnya milik dan 

juga berdasarkan pengguna maupun pemilik akun. Konten oleh pengguna ini 
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menandakan bahwa di media sosial khalayak tidak hanya memproduksi konten mereka 

sendiri melainkan juga mengonsumsi konten yang diproduksi oleh pengguna lain. 

7. Penyebaran 

Penyebaran adalah karakter lain dari media sosial, tidak hanya menghasilkan dan 

mengonsumsi konten tetapi juga aktif menyebarkan sekaligus mengembangkan konten 

oleh penggunanya. 

2.1.3 Fungsi Media Sosial 

 Media sosial adalah salah satu contoh dari sebuah media berbasis online dengan 

memiliki banyak pengguna yang tersebar hingga ke seluruh penjuru dunia. Media sosial 

umumnya dimanfaatkan untuk saling berbagi dan berpartisipasi. Tak jarang, media sosial 

juga digunakan sebagai sarana untuk melakukan interaksi sosial. Hal ini dikarenakan 

kemudahan dalam mengakses sosial media yang dapat dilakukan kapan pun dan dimana 

pun. Selain pernyataan diatas, berikut adalah beberapa fungsi media sosial lainnya (Tenia, 

2017) :  

1. Mencari berita, informasi dan pengetahuan 

Media sosial berisi jutaan berita, informasi dan juga pengetahuan hingga kabar 

terkini yang malah penyebaran hal-hal tersebut lebih cepat sampai kepada 

khalayak melalui media sosial dari pada media lainnya seperti televisi.  

2. Mendapatkan hiburan 

Kondisi seseorang atau perasaan seseorang tidak selamanya dalam keadaan 

yang baik, yang ceria, yang tanpa tanpa ada masalah, setiap orang tentu 

merasakan sedih, stress, hingga kejenuhan terhadap suatu hal. Salah satu hal 
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yang bisa dilakukan untuk mengurangi segala perasaan yang bersifat negarif 

tersebut adalah dengan mecari hiburan dengan bermain media sosial. 

3. Komunikasi online 

Mudahnya mengakses media sosial dimanfaat oleh para penggunanya untuk 

bisa melakukan komunikasi secara online, seperti chating, membagikan status, 

memberitahukan kabar hingga menyebarkan undangan. Bahkan bagi 

pengguna yang sudah terbiasa, komunikasi secara online dinilai lebih efektif 

dan efisien. 

4. Menggerakan masyarakat 

Adanya permasalah-permasalah kompleks seperti dalam hal politik, 

pemerintahan hingga suku, agama, ras dan budaya (SARA), mampu 

mengundang banyak tanggapan dari khalayak. Salah satu upaya untuk 

menanggapi berbagai masalah tersebut adalah dengan memberikan kritikan, 

saran, celaan hingga pembelaan melalui media sosial. 

5. Sarana berbagi 

Media sosial sering dijadikan sebagai sarana untuk berbagi informasi yang 

bermanfaat bagi banyak orang, dari satu orang ke banyak orang lainnya. 

Dengan membagikan informasi tersebut, maka diharapkan banyak pihak yang 

mengetahui tentang informasi tersebut, baik dalam skala nasional hingga 

internasional. 

 

2.1.4 Terpaan Media  

 Terpaan media adalah intensitas keadaan dimana khalayak terkena atau terpapar 

oleh pesan-pesan yang disebarkan melalui suatu media (Effendy, 1990). Terpaan dari 
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suatu media mampu memberikan dampak yang dalam bagi penontonnya. Adanya pesan-

pesan yang bersifat persuasif yang terlah disajikan sedemikian rupa dapat memicu 

terjadinya perubahan perilaku, sikap, pandangan maupun persepsi. Selanjutnya pendapat 

lain mengenai pengertian terpaan media menurut Larry Shore yang dikutip dalam 

Prastyono (1995) : 

 “Media exposure is more complicated than acces because is ideal not only whit 

what her a person is within pysical (range of the particular mass medium) but also 

whether person is actually exposed to the message. Exposure is hearing, seeing, 

reading, or most generally, experiencing, with at least a minimal amount of 

interest the mass media message. The exposure might occure to an individual or 

group level “ 

 

 Artinya, terpaan media adalah lebih lengkap daripada hanya sekedar akses. 

Terpaan tidak hanya menyangkut apakah seseorang secara fisik cukup dekat dengan 

kehadiran media massa akan tetapi apakah seseorang itu benar-benar membuka diri 

terhadap pesan-pesan yang disebarkan melalui media tersebut. Wujud nyata dari terpaan 

media adalah, kegiatan mendengar, melihat, dan membaca pesan-pesan media massa 

ataupun pengalaman dan perhatian terhadap pesan tersebut yang dapat terjadi pada 

individu maupun kelompok.  

 Menurut Rosengren (dalam Rakhmat, 2001) terpaan media dapat 

dioperasionalisasikan ke dalam jumlah waktu yang digunakan dalam berbagai jenis 

media, isi media yang dikonsumsi, dan berbagai hubungan antar individu konsumen 

media dengan isi media yang dikonsumsi atau dengan media secara keseluruhan. 
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Sedangkan menurut Sari (dalam Kriyantono, 2009) terpaan media dapat 

dioperasionalisasikan dengan jenis media yang digunakan, frekuensi penggunaan, 

maupun durasi penggunaan. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa terpaan media 

dapat diukur dengan frekuensi, durasi dan intensitas, sehingga mengukur terpaan video 

beauty vlogger di YouTube dapat dijabarkan sebagai berikut : 

1. Frekuensi, merupakan banyaknya pengulangan perilaku. Menonton video 

beauty vlogger di YouTube bisa saja berlangsung dalam frekuensi yang 

berbeda-beda, bisa setiap hari, seminggu sekali atau pun sebulan sekali, 

tergantung dari masing-masing individu. Dalam penelitian ini diukur dengan 

berapa kali seseorang menonotn video beauty vlogger di YouTube dalam 

sebulan.  

2. Intensitas, merupakan tingkatan perhatian. Indikator untuk mengukur 

intensitas dalam menonton video beauty vlogger di YouTube  adalah faktor 

internal pengaruh perhatian dan faktor eksternal penarik perhatian. Dalam 

penelitian ini diukur dengan apakah seseorang tersebut memperhatikan secara 

detail semua ornament yang ada pada video beauty vlogger di YouTube. 

2.1.5 Efek Media Terhadap Perilaku 

  Media sejatinya adalah alat untuk menyampaikan pesan dalam berkomunikasi. 

Menurut Rogers (dalam Muslimin, 2010) definisi komunikasi adalah suatu proses dimana 

suatu ide dialihkan dari satu sumber pada satu penerima atau lebih dengan maksud untuk 

mengubah tingkah laku mereka. Media cetak dan media elektronik adalah media yang 

paling banyak digunakan oleh masyarakat. Dalam menggunakan sebuah media, tentu 

seseorang akan melewati yang namanya proses komunikasi melalui panca inderanya. 
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Misalnya ketika seseorang menonton video yang ada di YouTube, ia berarti telah 

melewati proses komunikasi dengan melihat dan mendengar.  

 Media secara perlahan dapat membentuk pandangan ataupun opini seseorang 

tentang pribadinya sendiri dan juga bagaimana cara menghadapi kehidupan setiap 

harinya. Seperti kehadiran internet bagi sebagian orang yang dijadikan media pencari 

informasi maupun hiburan yang beragam salah satunya dalam bentuk video, dimana ada 

sebagian kalangan yang melihat ada contoh nyata dari seseorang diluar sana yang 

memiliki kepribadian maupun fisik yang dianggap lebih baik, maka bisa saja seseorang 

tersebut yang dijadikan bahan untuk peniruan dari segi berpikir atau juga berperilaku 

(Hamidi, 2010). Informasi atau pesan yang disampaikan melalui media mampu 

mendukung khalayak untuk bisa menjadi lebih baik lagi, membuat khalayak merasa 

senang dan puas akan diri mereka sendiri, namun khalayak bisa juga merasakan yang 

sebaliknya dimana memiliki perasaan kurang percaya diri dan merasa lebih rendah dari 

orang lain, oleh karena itu khalayak sendiri-lah yang harus memiliki peranan aktif dalam 

memilih pesan komunikasi yang diinginkan. 

 

2.1.6 Hubungan Antara Terpaan Media dan Perilaku 

  Menurut kamus KBBI, pengertian terpaan adalah suatu hal yang mengenai 

sesuatu. Terpaan dalam penelitian ini dapat diartikan sebagai suatu kegiatan mendengar, 

melihat dan membaca pesan-pesan media atau pun mempunyai pengalaman dan perhatian 

terhadap pesan tersebut yang dapat terjadi pada individu atau kelompok. Terpaan media 

pada umumnya banyak dipengaruhi oleh faktor lingkungan, tetapi untuk selanjutnya juga 

ditentukan oleh adanya motif dan pemuasan.  
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  Dalam penelitian ini, seseorang yang menonton video beauty vlogger dapat 

dikatakan terkena terpaan pesan yang ingin disampaikan oleh para beauty vlogger bahwa 

jika perempuan ingin terlihat cantik harus ada memiliki skill untuk merias wajah. 

Menonoton video beauty vlogger dapat berhubungan dengan perilaku seseorang dilihat 

dari aspek kognitif, afektif dan juga konatif (Effendy, 2003) : 

1. Efek kognitif. Efek ini berhubungan dengan pikiran atau penalaran seseorang, 

sehingga yang semula tidak tahu, yang tadinya tidak mengerti dan yang tadinya bingung 

akhirnya menjadi jelas. Kaitannya dalam penelitian ini, seseorang yang tidak tahu cara 

merias wajah dan akhirnya menonton video beauty vlogger di YouTube akhirnya menjadi 

tau merias wajah itu seperti apa, membutuhkan dan menggunakan apa saja. 

2. Efek afektif. Efek ini berhubungan dengan perasaan. Kaitannya dalam penelitian 

ini, seseorang yang telah menonton video beauty vlogger di YouTube tentang cara merias 

wajah akhirnya memiliki perasaan senang, perasaan tertarik dan perasaan menerima. 

3.     Efek konatif. Efek ini berhubungan dengan niat, tekad, upaya dan usaha yang 

cenderung menjadi suatu tindakan atau kegiatan. Efek konatif tidak langsung timbul 

akibat terpaan media massa, melainkan didahului oleh efek kognitif dan efek afektif.  

2.2 Perilaku Imitasi 

 2.2.1 Pengertian Perilaku 

 Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian perilaku adalah tanggapan atau 

reaksi individu terhadap rangsangan atau lingkungan. Lain halnya dengan Bohar Soeharto 

yang mengatakan perilaku adalah hasil proses belajar mengajar yang terjadi akibat dari 

interksi dirinya dengan lingkungan sekitarnya yang diakibatkan oleh pengalaman-
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pengalaman pribadi (Suharyat, 2009). Menurut Saifuddin Azwar dalam bukunya, perilaku 

manusia dapat dijelaskan sebagai suatu reaksi yang bersifat sederhana dan juga dapat 

bersifat kompleks. 

 Pada hakikatnya, perilaku merupakan respon atau reaksi seseorang terhadap 

stimulus yang berasal dari luar maupun dari dalam dirinya. Respon ini dapat bersifat pasif 

(tanpa tindakan : berpikir, berpendapat, bersikap) maupun aktif (melakukan tindakan). 

Memahami perilaku manusia juga tidak sesederhana seperti yang dibayangkan. Tentunya 

akan banyak faktor dari luar maupun dari dalam yang dapat mempengaruhi perilaku 

manusia. Beberapa ahli membedakan bentuk-bentuk perilaku ke dalam tiga domain yaitu 

pengetahuan, sikap, dan tindakan atau sering kita dengar dengan istilah knowledge, 

attitude, practice (Sarwono, 2004). 

Perilaku manusia sebagaian besar ialah perilaku yang dibentuk dan dapat 

dipelajari, berkaitan dengan itu Walgito menerangkan beberapa cara terbentuknya sebuah 

perilaku seseorang adalah sebagai berikut :  

1. Pembentukan perilaku dengan kebiasaan.  

2. Pembentukan perilaku dengan pengertian (insight). 

3. Penggunaan model. 

 2.2.2 Pengertian Imitasi 

  Imitasi menurut Gabriel Tarde (dalam Santoso, 2010) merupakan bentuk dari 

contoh-mencontoh yang dilakukan antara satu indvidu dengan individu lainnya dalam 

kehidupan, sehingga perilaku imitasi dapat dikatakan sebagai keinginan dari sesorang 

untuk menjadi orang lain. Dalam praktiknya terdapat syarat-syarat yang mengikutinya 
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seperti adanya perhatian suatu hal yang akan di imitasi, menghargai hal yang akan ditiru, 

adanya penghargaan sosial dari perilaku imitasi tersebut, dan pengetahuan bagi seseorang 

yang akan melakukan imitasi atau peniruan.  

  Imitasi juga dapat disebut sebagai sebuah perilaku meniru seseorang diluar 

dirinya sendiri. Biasanya seseorang melakukan imitasi kepada orang yang dianggapnya 

penting, contohnya artis idola. Pada banyak kasus, pelaku imitasi adalah usia remaja, 

dimana remaja digambarkan sebagai sosok yang sedang mencari jati dirinya. Imitasi 

sendiri ada yang bersifat tertutup seperti, cara berpikir dan juga ada yang bersifat terbuka 

seperti, cara berpenampilan. Imitasi dapat terjadi secara sadar ataupun tidak. Imitasi juga 

seringkali didasari oleh khayalan yang muncul setelah menonton sebuah tayangan atau 

membaca sebuah novel.  

  Dalam lingkup komunikasi sebenarnya imitasi ini merupakan hal yang wajar, 

misalnya dalam kehidupan sehari-hari, anak belajar untuk meniru orang tuanya solat 

meskipun masih belum sempurna. Imitasi juga identik dengan pembentukan identitas, 

oleh karena itu apabila seseorang ingin melakukan imitasi haruslah diarahkan kepada hal-

hal yang positif agar nantinya juga mampu membawa dampak positif. Imitasi tidak 

berlangsung secara begitu saja. Imitasi memerlukan sikap menerima dan juga sikap 

mengagumi terhadap apa yang diimitasi itu (Nurhayati, 2009). Untuk berimitasi 

setidaknya ada syarat -syarat yang harus di penuhi, menurut Sarwono (2004) ada syarat – 

syarat tertentu imitasi, antara lain : 

 a. Harus menaruh minat terhadap sesuatu yang akan diimitasi. Minat merupakan syarat 

dasar dari tiap individu untuk melakukan imitasi. Mustahil melakukan imitasi kepada 

objek yang tidak kita sukai.  
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 b. Langkah selanjutnya adalah mengagumi hal-hal yang akan diimitasi. Makna 

mengagumi adalah sebuah langkah yang lebih tinggi tingkatan dibanding dengan hanya 

menyukai. 

 c. Harus memberikan penghargaan sosial yang tinggi terhadap objek yang akan menjadi 

objek imitasi kita.  

 d. Syarat yang terakhir, pihak yang akan melakukan imitasi harus memiliki pengetahuan 

tentang pihak atau sesuatu yang akan diimitasi. 

  Sehingga dapat disimpulkan perilaku imitasi adalah proses meniru yang dilakukan 

oleh individu dengan cara mengenali individu lain sebagai model. Model yang ditiru 

biasanya seseorang yang menjadi idola dan cukup digemari. Model tersebut dapat muncul 

dari suatu tayangan di televisi maupun film yang dilihat atau dengan kata lain imitasi 

adalah proses meniru yang dilakukan oleh individu dengan cara mengamati individu lain 

sebagai modelnya. 

2.3 Teori Pembelajaran Sosial 

 Teori pembelajaran sosial adalah sebuah teori yang dikembangkan oleh Albert Bandura. 

Teori ini menjelaskan bahwa khalayak meniru apa yang mereka lihat pada media, melalui suatu 

proses yang disebut observational learning (pembelajaran hasil pengamatan). Menurut Bandura 

proses mengamati dan meniru perilaku dan sikap orang lain sebagai model merupakan tindakan 

belajar. Teori Bandura ini menjelaskan perilaku manusia dalam konteks interaksi timbal balik 

yang berkesinambungan antara kognitif, perilaku dan pengaruh lingkungan (Rakhmat, 2007). 

Teori pembelajaran sosial menyadari bahwa banyak sekali pembelajaran manusia yang terjadi 

karena menyaksikan orang lain yang menunjukan beragam perilaku yang berbeda-beda. Teori 

Bandura ini berdasarkan tiga asumsi (Syah, 2003) : 
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1. Bahwa pembelajaran oleh individu dilakukan dengan meniru hal apa saja yang ada 

pada lingkungannya, terutama berkaitan dengan perilaku orang lain. 

2. Adanya hubungan yang erat antara proses pembelajaran dan lingkungannya. 

Pembelajaran terjadi dalam keterkaitan antara tiga pihak yaitu lingkungan, perilaku 

dan juga faktor-faktor pribadi. 

3. Bahwa hasil pembelajaran adalah berupa kode perilaku visual dan verbal yang 

diwujudkan dalam lingkungan sehari-hari. 

 

Perilaku seseorang yang ditiru dapat disebut sebagai perilaku model. Sebuah perilaku 

yang ditiru akan menjadi perilaku dirinya apabila perilaku tersebut mendapat penguatan. Teori 

ini menunjukan bahwa tindakan belajar oleh seseorang dapat melalui media yang dapat 

mengarahkan pada suatu tindakan lain sebagai hasil belajar yakni perilaku imitasi. Perilaku 

imitasi ini lahir karena adanya seseorang yang dijadikan sebagai model untuk ditiru. Menurut 

Bandura harus ada empat syarat untuk dapat menirukan model dengan baik yaitu (Rakhmat, 

2007) : 

1. Perhatian (attention), yang artinya proses belajar untuk mengimitasi diawali dengan 

munculnya suatu peristiwa yang berupa tindakan atau pola piker dan juga dapat 

diamati secara langsung ataupun tidak langsung oleh seseorang. Suatu hal 

diperhatikan karena hal tersebut tampak menonjol, terjadi berulang-ulang dan 

menimbulkan perasaan positif saat mengamatinya. 

2. Pengendapan (retention), dilakukan setelah mengamati perilaku yang akan ditiru dan 

menyimpan setiap informasi yang di dapat dalam ingatan, kemudian mengeluarkan 

ingatan tersebut saat diperlukan. 
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3. Penguatan (motivation), penguatan ini sangat penting, karena dapat menentukan 

seberapa mampu kita nantinya melakukan peniruan tersebtut, namun penguatannya 

dari segi motivasi yang dapat memacu keinginan individu tersebut untuk memenuhi 

tahapan belajarnya. 

4. Reproduksi motorik (reproduction), dalam tahapan ini, individu dianggap berhasil 

apabila mampu menghasilkan kembali perilaku atau tindakan yang diamatinya. 

Proses ini merupakan waktu dimana pengamat melakukan imitasi terhadap apa yang 

diamati.   

2.4 Kerangka Pikiran 

 Kerangka pikiran bertujuan untuk menjelaskan dan memprediksi fenomena yang ada. 

Pada penelitian ini, teori pembelajaran sosial diharapkan dapat menjelaskan hubungan antara 

variabel X yaitu terpaan menonton video beauty vlogger di YouTube dan variabel Y yaitu 

perilaku imitasi mahasiswi dalam merias wajah.                                                      

            

Gambar 2.2 Hubungan terpaan video beauty vlogger dan perilaku imitasi 

   

Terpaan video beauty vlogger di 
YouTube (X) :

a. Frekuensi

b. Intensitas

Perilaku imitasi mahasiswi dalam 
merias wajah (Y) :

a. Tingkat ketertarikan (interest) 
terhadap cara merias wajah pada video 
beauty vlogger di YouTube

b. Tingkat tindakan (action) terhadap 
cara merias wajah pada video beauty 
vlogger di YouTube
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2.5 Hipotesis Penelitian 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana 

rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan 

sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum 

didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data (Sugiyono, 

2014:64). Maka hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini : 

1. Hipotesis nolnya (H0) : adalah tidak ada pengaruh yang signifikan antara terpaan 

video beauty vlogger di YouTube terhadap perilaku imitasi mahasiswi dalam merias 

wajah. 

2. Hipotesis alternatifnya (Ha) : adalah adanya pengaruh yang signifikan antara 

terpaan video beauty vlogger di YouTube terhadap perilaku imitasi mahasiswi dalam 

merias wajah.  

2.6 Definisi Konseptual dan Definisi Operasional 

 2.6.1 Definisi Konseptual 

  Definisi konseptual adalah batasan tentang pengertian yang diberikan peneliti 

terhadap variabel-variabel (konsep) yang hendak diukur, diteliti, dan digali datanya . 

Definisi konseptual berisi masing-masing variabel, yang dijelaskan secara konseptual 

(Hamidi, 2010) seperti dibawah ini : 

a. Terpaan Video Beauty Vlogger 

 Terpaan dapat diartikan sebagai keadaan dimana seseorang diterpa oleh isi 

media. Dalam penelitian ini, terpaan diukur dengan frekuensi dan 
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intensitas dari seseorang dalam menonton video beauty vlogger di 

YouTube, dimana ketiga hal tersebut bisa saja berlangsung dalam tingkatan 

yang berbeda-beda, tergantung masing-masing individu. 

b. Perilaku Imitasi 

 Perilaku imitasi merupakan sebuah perilaku meniru seseorang diluar 

dirinya sendiri dikarenakan adanya stimulus. Biasanya seseorang 

melakukan imitasi kepada orang yang dianggapnya penting, contohnya 

artis idola (Nurhayati, 2009). Dalam penelitian ini, perilaku imitasi diukur 

dari ketertarikan serta tindakannya ketika di terpa oleh video beauty 

vlogger di YouTube. 

 2.6.2 Definisi Operasional 

Menurut Masri Singarimbun, definisi operasional adalah petunjuk tentang 

bagaimana suatu variabel dalam suatu penelitian , maka seseorang dapat mengetahui 

suatu variabel yang akan diteliti pada penelitian ini. Definisi operasional adalah unsur 

penelitian yang dapat memberikan informasi tentang cara mengukur variabel.  

a. Variabel Bebas (X) 

Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi 

sebab perubahan atau timbulnya variabel terikat (Sugiyono, 2013). Dalam 

penelitian ini yang menjadi variabel bebas adalah terpaan video beauty 

vlogger di YouTube. Sebagai indikator dalam variabel tersebut adalah : 

1. Frekuensi menonton video beauty vlogger di YouTube 

2. Intensitas dalam menonton video beauty vlogger di YouTube 
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b. Variabel Terikat (Y) 

Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi 

akibat, karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2013). Dalam penelitian ini 

yang menjadi variabel terikat adalah perilaku imitasi mahasiswi dalam 

merias wajah. Adapun indikator yang menjadi ukuran adalah :  

1. Tingkat ketertarikan (interest) terhadap cara merias wajah pada video 

beauty vlogger di YouTube 

2. Tingkat tindakan (action) terhadap cara merias wajah pada video beauty 

vlogger di YouTube 

 

 Untuk mempermudah dalam pemahaman, penjelasan dari masing-masing variabel 

dapat dilihat pada tabel berikut 

Tabel 2.1 

Matriks Variabel 

 

VARIABEL 

 

 

INDIKATOR 

 

ITEM 

 

SKALA 

DATA 

 

SUMBER 

(X) terpaan 

video beauty 

vlogger di 

YouTube 

-Frekuensi 

menonton 

video beauty 

vlogger di 

YouTube 

 

 

 

-Intensitas 

dalam 

menonton 

video beauty 

vlogger di 

YouTube 

-Jumlah video beauty 

vlogger di YouTube 

yang ditonton dalam 

satu bulan. 

 

 

 

- Lama waktu yang 

digunakan untuk sekali 

menonton video beauty 

vlogger di YouTube 

 

Semuanya 

menggunakan 

Skala Data 

Likert, dimana 

pilihan A 

diberi skor 5 

dst. 

 

Angket 
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(Y) perilaku

imitasi

mahasiswi

dalam

merias

wajah

-Tingkat

ketertarikan

(interst)

terhadap cara

merias wajah

pada video

beauty

vlogger di

YouTube

-Tingkat

tindakan

(action)

terhadap cara

merias wajah

pada video

beauty

vlogger di

YouTube

- Antusiasme ketika 

menonton video beauty 

vlogger di YouTube 

-Ketertarikan seseorang

untuk meniru cara merias

wajah ketika di terpa

video beauty vlogger di

YouTube

-Kenyamanan seseorang

untuk meniru cara merias

wajah ketika di terpa

video beauy vlogger di

YouTube

Semuanya 

menggunakan 

Skala Data 

Likert, dimana 

pilihan A 

diberi skor 5 

dst. 

Angket 


