
 

6 
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Penelitian Terdahulu 
 

Penelitian terdahulu yang dianggap relevan oleh peneliti dalam penelitian ini 

yakni,  pertama Skripsi yang ditulis oleh Eribka Ruthellia David dengan judul 

“Konten Vlog dalam Youtube terhadap Pembentukan Sikap Mahasiswa Ilmu 

Komunikasi Fakultas ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi berdasarkan 

hasil analisis data dan pembahasan dapat diperoleh  bahwa Vlog memberikan 

pengaruh mahasiswa Ilmu Komunikasi Fakultas ilmu Sosial dan Politk Univeritas 

Sam Ratulangi sebesar 4,42 menunjukan nilai t-hitung lebih besar dari nilai tabel 

pada taraf signifikan 1% yaitu 2,444. Dengan demikian dapat disimpulkan penelitian 

menolak hipotesis Nol (Ho) dan menerima hipotesis alternatif  (Ha) yang 

menyatakan adanya hubungan yang signifikan antara kedua variabel.  6 

Kedua skripsi yang ditulis oleh Umi Hidayatun dengan judul pengaruh Intensitas 

penggunaan media sosial dan dukungan teman sebaya terhadap prilaku konsumtif 

pada siswa kelas XI SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta. Berdasarkan hasil analisis 

data dan pembahasan dapat diperoleh bahwa terdapat pengaruh signifikan antara  

intensitas penggunaan media sosial dan dukungan teman sebaya secara masing 

masing maupun bersama-sama terhadap perilaku konsumtif pada siswa kelas XI 

                                                             
6 Eribka Ruthellia David, skripsi yang berjudul “Konten Vlog dalam Youtube terhadap Pembentukan Sikap 

Mahasiswa Ilmu Komunikasi Fakulktas ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi” (Manado: Universitas 

Sam Ratulangi. 2017) 



 

7 
 

SMA Muhammadiyah 3. dan dukungan teman sebaya terhadap perilaku konsumtif 

adalah sebesar 22,5%.7 dengan p (0,015) < 0,05. 

Ketiga skripsi yang ditulis oleh Indah Nurul Iksanti dengan judul Sikap remaja 

Terhadap Tayangan Vlog. Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan dapat 

diperoleh bahwa Dari hasil assesmen awal dapat disimpulkan bahwa sikap dari 

remaja mengenai tayangan Vlog berbeda-beda dan lebih banyak mengarah ke hal 

yang positif. Hasil menunjukkan 5,7% remaja berprilaku negatif adalah stalking 

vlogger lalu 57,1%  remaja berprilaku netral adalah menonton vlog yang yang  

disukai dan tidak melakukan hal apapun.  sikap remaja terhadap tayangan vlog 

cenderung mengarah ke hal positif. Hal tersebut di dukung dengan data yang 

menunjukkan kelima subjek berpendapat vlog merupakan video blogyang berisi hal-

hal bermanfaat untuk penontonnya seperti tutorial, dakwah, humor, travelling, dan 

menampilkan kegiatan sehari-hari vlogger yang produktif. 

Keempat skripsi yang ditulis indra permana dengan judul pengaruh tayangan 

media sosial youtube terhadap perkembangan perilaku menyimpang siswa di sekolah 

SMA indonesia raya bandung Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan dapat 

diperoleh bahwa  pengaruh media sosial youtube terhadap perkembangan perilaku 

menyimpang siswa/siswi SMA Indonesia Raya cukup kecil. Hal tersebut terlihat dari 

hasil penelitian yang menyatakan bahwa pengaruh Media sosial youtube terhadap 

                                                             
  7 Umi Hidayatun. 2015. pengaruh Intensitas penggunaan media sosial dan dukunngan teman 

sebaya terhadap prilaku konsumtif pada siswa kelas XI SMA  Muhammadiyah 3 Yogyakarta. Fakutas 

bimbingan dan konseling. uny.  
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perkembangan perilaku menyimpang hanya 27,4% , dan tingkat signifikannya < 0,05 

itu artinya H0 diterima dan H1 ditolak.8
 

Berdasarkan beberpa penelitian yang telah dipaparkan terdapat persamaan 

dengan penelitian yang akan dilaksanakan oleh peneliti, yakni membahas pengaruh 

terapan media sosial Youtube dan keterkaitan sosial media youtube dengan perilaku. 

Skripsi pertama memfokuskan pada pembentukan sikap mahasiswa, skripsi kedua 

memfokuskan pada  perilaku konsumtif, skripsi ketiga memfokuskan pada sikap 

siswa terhadap tayangan vlog. Skripsi keempat memfokuskan pada masalah dampak 

menyimpang pengaruh tanyangan Youtube.   

Adapun perbedaan dengan penelitian yakni, difokuskan pengaruh tayangan vlog 

terhadap akhlakul kharimah siswa. Tayangan vlog disini vlog yang berkonten daily 

vlog, hedonis dan berpacaran bebas dan konten yang mengandung kata kasar. 

Apakah  dapat mempengaruhi akhlak siswa. Berdasarkan beberapa penelitian yang 

telah dipaparkan tidak terdapat persamaan yang signifikan dengan penelitian yang 

dilakukan penulis maka tidak dapat melanjutkan penelitian terdahulu. 

B.  Landasan Teori 

1.   Youtube lebih dari tv 

YouTube YouTube lebih dari TV BOOM. Merupakan lirik lagu yang sempat 

viral 3 tahun lalu yang tidak asing lagi bagi penikmat youtube. . 

Perilaku menonton Youtube sekarang ini berbeda secara signifikan dari cara 

kita  berprilaku saat menonton televisi. Beberapa Orangtua kadang menonton TV 

                                                             
8. indra permana. 2017. pengaruh tayangan media sosial youtube terhadap perkembangan perilaku 

menyimpang siswa di sekolah sma indonesia raya bandung. bandung fkip unpas.s 



 

9 
 

dijadikan alterntif Quality Time dan sebagai alat penghubung antara 

anggota keluarga dan menonton sebuah program. Namun sekarang ini, tradisi 

semacam itu lambat laun sudah mulai menghilang.   Menurut Strangelove dalam 

jurnal Mironova9 penonton telah memasuki dunia pasca televisi dimana mereka 

terfragmentasi menjadi penonton yang menyempit, dipisahkan oleh kepentingan 

dan ditargetkan untuk menonton konten yang sangat spesifik. Dengan kata lain, jika 

televisi menawarkan konten tertentu, kita tidak dapat  menolaknya karena kita tidak 

memiliki banyak pilihan lain. Sementara itu, Youtube menyuplai pemirsa dengan 

informasi di manapun dan kita memiliki hak untuk memilih apapun 

yang diinginkan atau butuhkan.Saat ini youtube menjadi sangat populer karena 

terdapat konten atau jenis video yang banyak diminati khususnya di kalangan anak 

muda yaitu video blog (vlog). 

a. Youtube  

Diluncurkan pada bulan Mei 2005, YouTube telah memudahkan miliaran 

orang untuk menemukan, menonton, dan membagikan beragam video. YouTube 

menyediakan forum bagi orang-orang untuk saling berhubungan, memberikan 

informasi, dan menginspirasi orang lain di seluruh dunia, serta bertindak sebagai 

platform distribusi bagi pembuat konten asli dan pengiklan, baik yang besar 

maupun kecil. YouTube merupakan salah satu perusahaan milik Google. YouTube 

diciptakan oleh 3 orang mantan karyawan PayPal (website online komersial), Chad 

Hurley, Steve Chen, dan Jawed Karim pada Februari 2005. Sejak awal 

                                                             
9 Mironova, Ellina. (2016). Audience’s Behavior and Attitudes Towards Lifestyle Video Blogs on 

Youtube. Malmo University. 
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diluncurkan,YouTube langsung mendapat sambutan baik di masyarakat.Youtube 

adalah video online dan yang utama dari kegunaan situs ini ialah sebagai media 

untuk mencari, melihat dan berbagi video dari segala penjuru dunia melalui suatu 

web10  Kehadiran YouTube membawa pengaruh luar biasa kepada masyarakat, 

khususnya masyarakat yang memiliki passion di bidang pembuatan video, mulai 

dari film pendek, dokumenter, hingga video blog, yang dulunya tidak memiliki 

lahan untuk mempublikasikan karyanya dan ketika youtube muncul kini lebih 

mudah mengekspresian karyanya. YouTube juga mudah digunakan bagi pemula 

tidak memerlukan biaya tinggi, dan dapat diakses dimanapun, tentunya dengan 

gadget yang kompatibel. Hal itu membuat pembuat video amatir dapat dengan 

bebas mengunggah konten-konten video.  

b. Vlog 

Kita awali dari pengertian dasar secara terpisah. Vlog berasal dari dua kata 

yakni ‘video’ dan ‘blog’. Apa itu video? Video adalah teknologi untuk menangkap, 

merekam, memproses, mentransmisikan dan menata ulang gambar bergerak. Lalu 

apa itu Blog? Blog adalah catatan pribadi secara online yang sering diperbarui dan 

didistribusikan ke masyarakat umum. Nah, kalau begitu apa itu Vlog? Jadi, Vlog 

adalah catatan pribadi dalam bentuk video yang diperbarui dan didistribusikan 

secara umum. Lebih lengkapnya, Vlog ini termasuk suatu bentuk kegiatan blogging 

dengan menggunakan medium video di atas sumber media utamanya yakni 

penggunaan teks atau audio. 

                                                             
10 Budiargo, Dian. 2015. Berkomunikasi Ala Net Generation. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo Kompas 

Gramedia. Hal 47. 
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Vlog setelah kemunculan kamera dan kemunculan internet. Tapi kemudian 

aktivitas Vlog itu baru muncul pada tahun 2000. Dikutip Wikipedia, pertama kali 

aktivitas Vlog muncul setelah Adam Kontras memposting video dengan 

entriBlognya. Kemudian setelah itu banyak yang meniru dan pada tahun 2005, 

anggota yang melakukan Vlog mulai bertambah banyak. Bahkan di tahun tersebut 

muncul situs YouTube yang kemudian menjadikan banyak orang bebas untuk 

upload video apa saja dalam situs tersebut termasuk Vlogging.11 

Peneliti melihat dan mengamati beberapa vlogger muda yang terkenal. Mereka 

mempropagandakan gaya hidup atau life style Barat yang vulgar, hedon, dan serba 

bebas, Peneliti tidak akan menyebutkan nama-nama vlogger tersebut, dan maraknya 

hate speech dalam kolom komentar atau sering disebut haters dan haters ini tak 

mengenal kalangan usia. 

Ketika penulis menyambangi youtube akhir-akhir ini ternyata ada suatu hal 

yang ‘menarik’ dan ‘inovatif’ dari para pemuda yaitu vlog Apalagi dikaji dengan 

pandangan Agama, seperti yang diketahui bahwa Islam memandang persoalan 

akhlak menjadi perhatian yang serius sejak empat belas abad yang silam. 

Menurut artikel dari Educase Learning Initiative mengenai VideoBlogging 

berikut ini adalah kelebihan dari Vlog:  

a). Mudah dibuat. 

b). Lebih dinamis daripada konten berbasis teks. 

c). Mengembangkan opsi berkomunikasi. 

                                                             
11 Kaiameia. Pengertian vlog. http://www.kaiamedia.com/pengertian-vlog  ( diakses 23 maret 2019) 

http://www.kaiamedia.com/pengertian-vlog
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d). Berpotensi menjadi sarana komersil yang mutakhir. 

e). Bisa menjadi sarana mengekspresikan diri. 

Kelebihan yang terakhir tersebut, yakni menjadi sarana mengekspresikan     

diri,di dunia maya menjadi tujuan yang utama dalam pembuatan Vlog. Namun 

lama-kelamaan, hasil yang ada akhirnya, beberapa Vlogger mengekspresikan 

dirinya terlalu ‘bebas’ dan cenderung secara ‘negatif’ sehingga muncul tren seperti:  

a. penggunaan kata kasar atau makian dalam video yang menjadi penarik 

perhatian,  

b. tren gaya hidup berbudaya barat yang bebas mulai dari gaya   “pacaran” yang 

vulgar seperti ciuman, berlibur berdua di hotel sampai   gaya busana yang seksi 

sampai mendapat Vlog. 

2.  Akhlakul kharimah 

a. Pengertian Akhlakul Karimah 

Dalam membahas pengertian akhlakul karimah terlebih dahulu 

peneiti uraikan tentang pengertian akhlak dan kemudian pengertian karimah. 

Kata akhlak menurut pengertian umum sering diartikan dengan kepribadian, 

sopan santun, tata susila, atau budi pekerti. 

Dari segi etimologi kata akhlak berasal dari Arab bentuk jamak dari “khulq” 

yang artinya tabiat atau watak.12 Pada pengertian sehari-hari akhlakumumnya 

disamakan artinya dengan arti kata “budi pekerti” atau ”kesusilaan” atau ”sopan 

                                                             
 12 Nurul Hidayah, Akhlak Bagi Muslim Panduan Berdakwah, (Yogyakarta: Taman 
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santun” dalam bahasa Indonesia, dan tidak berbeda pula dengan arti kata 

”moral”. 

. Adapun pengertian akhlak dilihat dari sudut istilah (terminologi) Menurut 

Ahmad Amin dalam bukunya “Al -Akhlak“ merumuskan pengertian “Akhak 

ialah suatu ilmu yang menjelaskan arti baik dan buruk, menerangkan apa yang 

seharusnya dilakukan oleh sebagian manusia kepada lainnya, menyatakan tujuan 

yang harus dituju oleh manusia dalam perbuatan mereka dan menunjukkan jalan 

untuk melakukan apa yang harus diperbuat”.13  

Sedangkan ”karimah” dalam bahasa Arab artinya terpuji, baik atau 

mulia.14Berdasarkan dari pengertian akhlak dan karimah di atas, maka 

dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud akhlakul karimah adalah segala 

budi pekerti baik yang ditimbulkan tanpa melalui pemikiran dan pertimbangan 

yang mana sifat itu menjadi budi pekerti yang utama dan dapat meningkatkan 

harkat dan martabat siswa. 

b. Sumber dan Dasar Akhlakul Karimah  

Akhlak merupakan kehendak dan perbuatan seseorang, maka sumber 

akhlak pun bermacam-macam. Hal ini terjadi karena seseorang mempunyai 

kehendak yang bersumber dari berbagai acuan, tergantung pada lingkungan, 

pengetahuan, atau pengalaman orang tersebut. Namun, dari bermacam-macam 

sumber berkehendak dan perbuatan itu dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu 

                                                             
 13 Ahmad Amin. Etika Ilmu Akhlak, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), hal. 3 

14 Irfan Sidny, Kamus Ara. hal.127 
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dengan kata lain biasanya disebut bahwa akhlak ada yang bersumber dari agama, 

dan ada pula yang bersumber selain agama (sekuler). Kelezatan bagi mereka 

ialah ukuran perbuatan. Maka kelezatan yang mengandung perbuatan itu baik, 

sebaliknya yang mengandung pedih itu buruk.15 

c. Sasaran Akhlak 

a)  Akhlak kepada Allah  

Akhlak kepada Allah yakni pengakuan dan kesadaran bahwa tiada 

Allah (Tuhan, yang didahulukan) selain Allah SWT, dzat yang Maha Esa, 

dzat yang Maha suci atas semua sifat-sifat terpuji-Nya, tidak ada satupun 

yang dapat menandingi ke-Esaan-Nya, jangankan manusia, malaikatpun 

tidak ada yang menjangkau hakikat-Nya. Seperti yang diterangkan dalam 

kitab wasoya “Wahai anakku kewajiban yang pertama terhadap Allah 

penciptamu Yang Maha Luhur dalam segala hal adalah mengetahui sifat-

sifat-Nya yang sempurna. 

b)  Akhlak Kepada Orang Tua  

Orang tua menjadi sebab adanya anak-anak, karena itu akhlak 

terhadap orang tua sangat ditekankan oleh ajaran Islam. Bahkan berdosa 

kepada orang tua termasuk dosa besar yang siksanya tidak hanya di akhirat 

akan tetapi di dunia juga. Prinsip-prinsip dalam melaksanakan akhlak 

mahmudah terhadap orang tua adalah:  

                                                             
15 Ahmad Amin, Etika (Ilmu Akhlak), ( Jakarta: Bulan Bintang, 1986), hal. 90 
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1) Patuh, yaitu mentaati perintah orang tua, kecuali yang bertentangan 

dengan perintah Allah. 

2) Ihsan, yaitu berbuat baik kepada mereka sepanjang hidupnya  

3) Lemah lembut dalam perkataan maupun tindakan  

4) Merendahkan diri di hadapannya  

5) Berterima kasih  

6) Berdoa untuk mereka.  

Begitu pentingnya kita untuk berbakti kepada orang tua, Allah 

telah memposisikan ini setelah perintah manusia untuk tidak menyekutukan 

Allah sehingga berbuat baik kepada orang tua 

c) Akhlak Kepada Sesama Manusia  

Manusia adalah mahluk sosial yang bergaul dan berinteraksi dengan 

orang  lain,sehingga dalam pergaulan terhadap sesama maka dibutuhkan 

akhlak terhadap sesama manusia diantarannya berbuat baik terhadap 

sesama,saling tolong menolong,membantu yang membutuhkan,menjaga 

lisan dan tangan supaya tidak menyakiti yang lain dan sebagainya. 

d) Akhlak Terhadap Lingkungan  

     Dalam lingkungan tentu terjalin hubungan antara manusia dengan 

manusia yang lain. Sehingga bisa dijelaskan bahwa akhlak terhadapat 

lingkungan meliputi:  

               1) Hormat kepada orang lain  
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Manusia diciptakan untuk saling berhubungan antara satu dengan 

yang lainnya, manusia tidak bisa hidup dengan sendirian. Dalam hubungan 

orang lain kita harus saling menghormatinya, karena kita tiada dapat 

memenuhi keperluan-keperluan kita sendiri, maka bantuan dan orang lain 

yang kita butuhkan untuk memperolehnya.16 

   2) Menjenguk orang yang sakit  

Menjenguk orang yang sakit hal yang di perintahkan oleh Rosulullah 

SAW dan termasuk salah satu hak dan kewajiban umat Islam terhadap 

saudaranya sesama muslim, yaitu menjawab salam, memenuhi undangan, 

memberi nasehat mendoakan orang bersin. Menjenguk orang sakit dan 

mengantarkan jenazah.17 

Penelitan menggunakan Teori Jarum Hipodermik18, Teori Peluru ini 

merupakan konsep awal efek komunikasi massa dinamakan pula hypodermic 

needle theory (teori jarum hipodermik). Teori ini disamping mempunyai 

pengaruh yang sangat kuat juga mengasumsikan bahwa para pengelola media 

dianggap sebagai orang yang lebih pintar dibanding audience. Akibatnya, 

audience bisa dikelabui sedemikan rupa dari apa yang disiarkannya, dari teori 

diatas apakah Berbagai perilaku yang disajikan dalam tayangan vlog di 

youtube yang berkonten daily vlog, hedonis & berpacaran bebas, dan konten 

                                                             
16 Barmawi Umary, Akhlak. (Solo: CV Ramadhani, 1991), hal. 71 

17 Syed Amir Ali, Etika dalam Islam, (Surabaya: Risalah Gusti, 1992), hal. 33 

18 Rizqi Amalia,  “Efek Tayangan On the Spot Bagi Mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas 

Mulawarman”,  eJournal MahasiswaIlmu Komunikasi, Volume 3, Nomor 2, 2015: 30-42 
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kata kasar ini dapat memberi rangsangan pada siswa untuk menirunya 

sehingga mempengaruhi akhlakul kharimah siswa yaitu akhlak kepada orang 

tua dan kepada sesama. 

 

c. Hipotesis 

Peneliti ingin mengetahui apakah terdapat pengaruh dan seberapa besar 

pengaruh tayangan vlog di youtube terhadap akhlakul kharimah 

Dalam penelitian ini, variabel yang digunakan adalah  Variabel bebas 

(independen variable) dan  Variabel Terikat (dependent Variabel)  Karena 

rumusan masalah mempertanyakan perihal pengaruh antara dua variabel, 

maka hipotesis yang digunakan adalah hipotesis asosiatif. Ada dua pilihan 

hipotesis yang dapat dibuat oleh peneliti sesuai dengan dasar teori yang ia 

gunakan, yakni: 

Ho: pengaruh tayangan vlog di youtube memengaruhi akhlakul kharimah 

siswa. Atau 

H1: pengaruh tayangan vlog di youtube tidak memengaruhi akhlakul 

kharimah siswa. 
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