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BAB IV 

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN 

 

4.1 Beauty Vlogger 

 Vlog telah menjadi sebuah tren di Indonesia sejak tahun 2014. Menurut urban 

dictionary, vlog merupakan video dokumentasi yang berisi tentang kehidupan, 

pikiran, opini dan juga ketertarikan. Di sisi lain, vlog merupakan cara kreatif 

seseorang untuk membagikan cerita ataupun pengalaman dalam bentuk video dan 

dipertontonkan kepada khalayak. Dilihat dari bentuknya, vlog merupakan gabungan 

dari audio dan visual, yang memungkinkan para penontonnya untuk bisa lebih 

menikmatinya, karena vlog biasanya dilengkapi dengan keterangan teks atau gambar 

foto dan menyantumkan data lainnya untuk melengkapi keterangan dari informasi 

yang ingin disampaikan. Saat ini vlog cukup popular dan dapat dikatakan sebagai 

salah satu sumber informasi yang cukup memadai dan terpercaya. Ada banyak 

macam jenis vlog, salah satunya video tutorial. Video tutorial adalah video yang 

berisi sebuah pengajaran atau cara melakukan suatu keahlian tertentu atau bahkan 

cara mengoperasikan sebuah alat. Misalnya tutorial tentang cara merias wajah 

(Enterprise, 2008). 

Bagi sebagian perempuan tentu sudah tidak asing dengan kata beauty vlogger. 

Bisa dikatakan beauty vlogger adalah sebutan bagi seseorang yang kerap kali 

membuat video bertema kecantikan, mulai dari perawatan sehari-hari, make-up, tips 

and trick, hingga review suatu produk kecantikan. Para beauty vlogger lebih 
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mengkhususkan untuk berbagi informasi dan juga pengetahuan seputar kecantikan 

pada platform media sosial yaitu YouTube. Hal ini tentu sejalan dengan kemajuan 

teknologi dan mudahnya akses internet dimana pun dan kapan pun. Kehadiran beauty 

vlogger dinilai mampu menjadi inspirasi bagi para perempuan masa kini untuk 

semakin mempercantik diri. Seiring perkembangan zaman, menjadi seorang beauty 

vlogger pun dianggap sebagai pekerjaan yang cukup menyenangkan dan menjanjikan. 

Mulai dari mendapatkan kiriman produk kecantikan yang harganya bisa mencapai 

jutaan rupiah, mendapat tawaran sebagai makeup artist, menjadi terkenal hingga 

dikirim ke luar negeri sebagai seorang duta/perwakilan (gogirlmagz.com). 

         Gambar 4.1 

 Seorang Beauty Vlogger 

                       

       Sumber : Internet 

Para beauty vlogger ini selalu berhasil untuk menampilkan riasan wajah yang 

mendekati sempurna, mampu menyamarkan hingga menutupi kekurangan yang ada 

pada wajahnya. Hal itu lah yang membuat para wanita tertarik untuk selalu menonton 

video-video mereka di YouTube, terbukti dengan banyaknya permintaan beragam 

video yang ada pada kolom komentar. Saat ini, banyak bermunculan sosok beauty 
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vlogger dengan ciri khasnya masing-masing yang seakan berlomba-lomba untuk 

menarik perhatian para penonton ataupun penikmat review mereka dengan inovasi 

produk yang digunakan maupun cara menyampaikan informasi.  


