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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Media sosial sudah menjadi salah satu kebutuhan utama mayarakat 

Indonesia, khususnya di kalangan anak muda seperti youtube yang 

merupakan salah satu bentuk media sosial berbasis video yang mulai naik 

daun sejak 7 tahun yang lalu. Dilansir dari statistik, youtube memiliki lebih 

dari satu milyar pengguna yang merupakan sepertiga dari pengguna internet. 

Begitupun Pada tahun 2018 youtube menjadi Platform media sosial yang 

sangat digandrungi oleh masyarakat Indonesia dengan angka 43%.2 

Video yang termuat didalam youtobe sangat beragam, salah satunya 

seperti Vlog yang berisi mengenai opini, cerita atau kegiatan sehar-hari. Vlog 

pada awalnya menjadi sarana untuk berbagi opini dan  mengekspresikan diri  

namun lama kelamaan terlalu bebas dan cenderung secara negatif dalam 

menggekspresikan diri. Menurut Henri S. selaku staff ahli dari 

Kemenkominfo menjelaskan berdasarkan data dari Komisi Penyiaran 

Indonesia (KPI) pada tahun 2016, bahwa maraknya vlog menjadi tontonan 

rutin anak muda menyebabkan jumlah penonton televisi di usia muda 

menurun drastis sehingga menyebabkan angka peminat televisi hanya di 

minati oleh sebagian besar penonton di usia lanjut.3 

Dari pemaparan diatas tersirat kegelisahan bagaimana kabar akhlak anak 

remaja bangsa ini apabila hari-harinya dihabiskan untuk memanjakan 

                                                   
 2 Khetek, pengguna media sosial di Indonesia (2018)  https://khetek.com/grafik-pengguna-

media-sosial-di-indonesia-pada-2018%EF%BB%BF/  diakses 27 februari 2019) 

 3 Perhumas. (2017). Perhumas Hadir dalam Seminar Kreatifitas Ilmu Komunikasi di Era 

Digital Awali Gelaran Commweeks. http://www.perhumas.or.id/?p=2890 (dikutip 5 maret 2019) 

https://khetek.com/grafik-pengguna-media-sosial-di-indonesia-pada-2018%EF%BB%BF/
https://khetek.com/grafik-pengguna-media-sosial-di-indonesia-pada-2018%EF%BB%BF/
http://www.perhumas.or.id/?p=2890
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matanya dengan menonton konten-konten vlog khususnya yang berisi konten 

negatif, karena tidak dapat dipungkiri media sosial sudah menjadi candu bagi 

masyarakat khususnya kalangan remaja serta mempunyai pengaruh yang 

besar terhadap kehidupan seseornng. Hal tersebut dapat dilihat dari seseorang 

yang awalnya iseng mengunggah akhirnya memiliki viewers dan akhirnya 

menjadi youtuber dan selebgram.4 

Persoalan akhlak telah menjadi perhatian yang serius sejak empat belas 

abad yang silam. Akhlak juga sangat memiliki peranan yang amat besar 

sekali, karena pada umumnya merupakan buah dari pola fikir seseorang. 

Dalam pandangan Islam khususnya, menganggap bahwa Muhammad diutus 

sebagai salah seorang rasul adalah dalam rangka menunaikan misi sucinya 

memperbaiki akhlak tersebut.5 

Berdasarkan penjelasan diatas, peneliti tertarik untuk mengtahui seberapa 

besar pengaruh tayangan vlog di youtobe terhadap akhlakul  karimah pada 

remaja. Peneliti melakukan penelitian di SMKN 5 Malang pada siswa jurusan 

RPL (Rekayasa Perangkat Lunak) dan Animasi, yang tentunya lebih banyak 

menggunakan internet dan media sosial dalam kehidupan sehari-harinya. 

 

B. Rumusan Masalah 

1. Apakah terdapat pengaruh tayangan vlog di Youtube terhadap akhlakul 

karimah siswa SMKN 5 Malang ? 

                                                   
4 Putri. Pengaruh media sosial terhadap perilaku remaja. jurnal.unpad.ac.id. Vol 3, No 1 . 2016 
5 Mukhtar. 2005. Perilaku akhlakul kharimah : siswa smu unj. Jurnal sosia keagamaan. 

Vol.20 No.2 

http://jurnal.unpad.ac.id/prosiding/issue/view/833
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2. Seberapa besar pengaruh tayangan vlog di Youtube terhadap akhlakul 

karimah siswa SMKN 5 Malang ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh 

tayangan vlog di Youtube terhadap akhlakul karimah siswa. 

2. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar  pengaruh 

tayangan vlog di Youtube terhadap akhlakul karimah siswa. 

 

D. Manfaat Penelitian 
 

1. Manfaat teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih dalam ilmu 

pendidikan dan ilmu komunikasi dari pandangan agama khususnya 

perkembanagan teknologi komunikasi diantaranya media sosial Youtube. 

2. Manfaat praktis 

a. Bagi peneliti, penelitian ini dapat memberikan pengetahuan maupun 

wawasan baru dalam penelitian 

b. Bagi praktisi pendidikan, penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan 

dalam melakukan usaha pendidikan, khususnya pendidikan agama 

Islam yang berkaitan dengan perkembanagan teknologi komunikasi 

diantaranya media sosial Youtube. 
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c. Bagi pembaca, penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi 

sekaligus pemahaman lebih mengenai pengaruh tontonan youtube 

terhadap akhlakul kharimah. 

 

E. Batasan Istilah 

Peneliti akan memberikan beberapa deinisi istiah untuk menhindari 

terjadinya persepsi lain tentang beberapa istilah yang ada, yakni sebagai 

berikut: 

1. Tayangan Vlog di Youtube 

Tayangan vlog di youtube yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

Vlog yang berisi konten daily vlog yang  mengekspresikan dirinya terlalu 

‘bebas’ dan cenderung ‘negatif’ sehingga muncul tren seperti penggunaan 

kata kasar atau makian dalam video dan tren gaya hidup hedonis dan 

berpacaran bebas. 

2. Akhlakul Kharimah  

Adapun akhlakul kharimah yang dapat mempengaruhi penelitian ini 

adalah akhlak kepada Orang Tua dan akhlak kepada sesama Manusia.  

Indikator pengimplementasian Akhlakul kharimah kepada orang tua ialah 

patuh yaitu mentaati perintah orang tua, kecuali yang bertentangan dengan 

perintah Allah. Ihsan yaitu berbuat baik kepada mereka sepanjang 

hidupnya, lemah lembut dalam perkataan maupun tindakan, berterima 

kasih dan Berdoa untuk mereka. Sementara Indikator pengimplementasian 

Akhlakul kharimah kepada sesama manusia ialah berbuat baik terhadap 
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sesama saling tolong menolong ,membantu yang membutuhkan, menjaga 

lisan dan tangan supaya tidak menyakiti yang lain dan sebagainya. 
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