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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Tidak dapat dipungkiri, teknologi telah menjadi sebuah kebutuhan sehari-

hari yang sulit untuk ditinggalkan, khususnya teknologi informasi. Teknologi 

komunikasi sangat berkaitan erat dengan informasi (Abrar, 2003:3-4), dimana 

dalam kehidupan sehari-hari khalayak membutuhkan sebuah informasi baru dan 

terkini agar dapat bersosialisasi dengan khalayak lainnya. Dengan adanya era 

globalisasi terutama internet, khalayak dapat dengan mudah mencari hingga 

menyebarkan informasi yang berasal dari berbagai sumber.  

Kemudahan menyebarkan informasi membuat informasi yang tersedia tidak 

tersaring dengan baik sehingga menyebabkan banjir informasi. Informasi 

tersebut dapat dengan mudah tersebar melalui social media. Media sosial 

(medsos) adalah media online yang membuat user atau penggunanya untuk 

saling bersosialisasi dan berinteraksi, membagi informasi serta menjalin kerja 

sama. Sedangkan menurut Nurudin dalam bukunya yang berjudul Media sosial 

baru dan munculnya revolusi proses komunikasi, media sosial adalah media 

online yang mendukung interaksi sosial (Nurudin, 2012). Media ini membuat 

penggunanya dapat dengan mudah berpartisipasi, berbagi dan menciptakan. 

Contoh media sosial yang sering digunakan yaitu instagram, facebook, twitter 

dan youtube.  
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Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh We Are Social yang 

bekerjasama dengan Hootsuite (situs layanan managemen konten), bahwa 

terdapat 150 juta orang Indonesia yang cukup aktif di media sosial. We Are 

Social berpendapat bahwa total populasi Indonesia mencapai 268,2 juta jiwa, 

sedangkan yang menggunakan internet lebih dari setengahnya, yaitu sebesar 

150 juta. Jadi dapat disimpulkan bahwa seluruh pengguna internet di indonesia 

telah mengakses media sosial. Salah satu media sosial yang aktif dikunjungi 

Gambar 1.1 Data Pengguna Internet dan Media Sosial 

Sumber : www.wearesocial.com (2019) 

Gambar 1.2 Data Pengguna Media Sosial Di Indonesia 

Sumber : www.wearesocial.com (2019) 
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oleh masyarakat Indonesia adalah Youtube. com. Situs ini termasuk dalam situs 

pertama terpopuler saat ini, sebesar 88% dari masyarakat indonesia yang 

memiliki media sosial mengakses youtube. Mereka mampu menghadapi 

persaingan bisnis di internet dengan memiliki ribuan bahkan samapi jutaan 

member baik yang aktif maupun yang kurang aktif di seluruh dunia. Pada saat 

itulah youtube mencapai puncak kesuksesannya di tahun 2007 lalu. 

Youtube telah dimanfaatkan sebaik mungkin dengan segala fasilitas video 

yang telah tersedia. Selain itu pesan yang disajikan berupa audio visual 

sehingga akan lebih menarik dibandingkan dengan pesan yang hanya audio 

maupun visual saja. Hal ini dapat dilihat dari perusahaan media cetak yang 

semakin berkurang dari waktu ke waktu. Jadi tak dapat dipungkiri, bahwa 

youtube termasuk salah satu media sosial yang memiliki pengaruh besar 

terhadap penyebaran informasi. 

Sesuai penjelasan diatas, youtube merupakan salah satu platform media 

sosial yang paling aktif menyumbangkan infromasi dari banyaknya platform 

media lain. Siapa saja dapat membuat akun di platform ini dan menggunggah 

apapun di akunnya tanpa ada halangan, sehingga setiap orang bebas mengatur 

akunnya sendiri. Dengan adanya kebebasan yang diberikan oleh youtube 

informasi apapun dapat tersebar tidak hanya informasi positif melainkan juga 

negatif, seperti yang dapat dilihat melalui tranding video di youtube. Mayoritas 

video yang tranding merupakan video yang informasinya kurang penting atau 

biasa dibilang informasi sampah. Dalam hal ini informasi sampah adalah 

informasi yang kurang bermutu seperti trendingnya video klarifikasi tentang 

kandasnya sebuah hubungan, clickbait sebuah berita yang menggiring opini 
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publik hingga prank teman ataupun keluarga sendiri yang dapat membahayakan 

korbannya. Tentunya khalayak harus merasa resah ketika informasi yang 

beredar hanya bersifat entertain atau menghibur tanpa memberi pesan edukatif 

ataupun pesan moral.  

Berbagai keuntungan dari membuat akun youtube juga memicu banyaknya 

khalayak untuk membuat dan mengelola akun youtube -nya sendiri. Dapat 

dilihat dalam statistiknya, ada lebih dari 1 miliar jiwa yang menggunakan 

youtube adalah sepertiga dari pengguna internet. Sampai dengan Maret 2015, 

pembuat atau penyedia konten di youtube telah memposting lebih dari 10.000 

video, hal ini dikarenakan pembuatan akun atau channel di youtube dapat 

menghasilkan uang dari jumlah penonton, ini membuat orang semakin tergiur 

untuk membuat akun youtube. Tidak hanya itu, pembuat konten juga dapat 

memberikan ladang pekerjaan kepada orang lain. Dalam sehari youtube dapat 

ditonton sekitar ratusan juta jam video serta dapat menghasilkan miliaran kali 

penayangan. Penonton youtube rata-rata berusia 17 sampai 34 tahun. Konten 

video yang bisa diakses dalam youtube adalah film, musik, berita dan informasi, 

gaya hidup,olahraga, gaming, dan vlog.   

Vlog atau video blog yaitu sesuai dengan namanya blog yang berbentuk 

video, biasanya berisi seputar opini pribadi, story telling, kegiatan sehari-hari 

yang umumnya ditulis pada blog. Kemunculan youtube pada tahun 2005 itulah 

mengawali kepopuleran vlog dikalangan masyarakat. Vlog lebih termasuk 

kedalam kategori video yang memberikan informasi yang sifatnya lebih umum. 

Walaupun konten yang bersifat memberi pendidikan juga ada tetapi lebih 

banyak kepada informasi umum seperti tempat wisata baru atau tren outfit baru 
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atau tempat makan baru atau bisa juga informasi yang sifatnya lebih pribadi 

karena vlog ditampilkan dalam bentuk video yang berisi tentang kegiatan 

sehari-hari, curahan hati atau kritikan terhadap sesuatu, atau pendapat mengenai 

sesuatu.   

Semenjak tiga tahun terakhir ini mulai banyak bermunculan pembuat vlog 

atau lebih dikenal dengan sebutan vlogger di Indonesia. Membuat vlog juga 

terbilang mudah hanya cukup menggunakan alat perekam lalu berbicara 

mengenai kegiatan harian pribadi, itu sudah tergolong sebagai vlog. Semakin 

maraknya vlogger di Indonesia juga membuat persaingan untuk mendapatkan 

tontonan terbanyak semakin tinggi karena itu bebagai macam cara dilakukan 

oleh vlogger untuk membuat video mereka semenarik mungkin seperti berlibur 

ke tempat wisata, makan di restoran terbaru, menggunakan outfit unik sampai 

akhirnya definisi menarik mulai beranjak ke sisi negatif.  

Vlog awalnya dijadikan media untuk mengekspresikan diri serta 

menyalurkan pendapat kepada publik. Menurut Educase Learning Initiative 

kelebihan dari VideoBlogging antara lain yaitu pembuatannya mudah, lebih 

menarik daripada teks, mengembangkan pilihan berkomunikasi, memiliki 

potensi menjadi sarana komersil yang mutakhir, bisa menjadi wadah untuk 

mengekspresikan diri.  Kelebihan terakhir itulah yang menjadi tujuan yang 

utama dalam pembuatan vlog, tetapi lama-kelamaan beberapa vlogger terlalu 

mengekspresikan dirinya secara bebas dan cenderung negatif sehingga muncul 

tren penggunaan kata kasar atau makian dalam video yang membuat perhatian, 

tren lifestyle kebarat-baratan yang bebas sampai mendapat teguran dari pihak 

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), membeli barang mewah yang 
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terkesan pamer kekayaan, membuat prank yang dapat meresahkan korban 

prank itu sendiri. Hal seperti ini membuat pesan yang tersampaikan dari konten 

hanya berupa hiburan dan tidak ada pesan moral dalam setiap konten yang 

diunggah. Dan yang membuat resah adalah sangat banyak youtuber membuat 

konten seperti itu untuk menarik penonton, sehingga filterasi pesan yang 

terkandung dalam video masih sering terabaikan.  

Zaman digitalisasi sekarang ini membuat khalayak mengikuti tren yang 

sedang terjadi. Dengan banyaknya konten seru yang di berikan oleh youtuber di 

youtube membuat khalayak lebih memilih menonton youtube daripada televisi. 

Bahkan menurut survey yang dilakukan oleh Google bersama dengan Kantar 

TNS, penonton youtube di Indonesia hampir menyaingi penonton Tv karena 

dari 1500 pengguna internet di 18 kota sebanyak 53% menonton youtube dan 

sisanya menonton tv. Hal ini akan mengalami peningkatan setiap bulan, bahkan 

diprediksi akan meningkat 1,8 miliar orang pada tahun 2021. 

 Sehingga banyak artis televisi memiliki akun youtube dan mulai berkarya 

sendiri di youtube. Selain dapat mengontrol konten video sendiri, youtuber juga 

dapat menghasilkan pundi-pundi uang melalui adsense. Konten-konten yang 

disuguhkan oleh para artis lebih kepada entertaint. Dengan keuntungan profit 

dari adsense yang didapatkan melalui youtube, para artis ikut meramaikan 

youtube dengan membuat akun yang berisi konten vlog. Isi dari kontennya 

mengikuti tren youtuber lain. Biasanya para artis mengunggah kehidupan 

sehari-hari seperti belanja, makan di restoran mahal, membeli barang mewah, 

liburan ke luar negeri, dan banyak lagi. Konten tersebut terkesan terlihat pamer 

kehidupan, serta membuat penonton ingin mengikuti gaya hidup seperti artis. 
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Belum lagi maraknya video prank akhir-akhir ini membuat pesan dalam video 

hanya menghibur tanpa ada pesan moralnya. Menurut penulis hal ini sangat 

meresahkan karena artis memiliki kekuatan yang besar terhadap penggemarnya. 

Apalagi jika ada penggemar yang menjadikan artis tersebut sebagai rolemodel, 

mereka akan mengikuti atau bahkan meniru apapun yang dilakukan si artis. 

Maka dari itu penentuan konten dalam sebuah vlog seharusnya lebih informatif 

dan menambahkan pesan yang positif agar dapat ditiru oleh penontonnya. 

Sayangnya banyak konten dari vlog artis sendiri dibuat seadanya tanpa 

mempertimbangkan pesan yang terkandung di dalamnya. Tetapi penulis 

melihat adanya pesan moral dalam vlog salah satu artis yang sekarang juga 

menjadi youtuber yaitu Baim Wong. Pemiliki akun youtube Baim Paula ini 

bersama istrinya sukses membuat video prank yang seru dan sangat menghibur 

tetapi juga memiliki pesan positif yang dapat diambil. Terbukti dengan video 

prank Baim yang sering masuk kedalam tranding youtube. 

Gambar 1.3 

 Sumber : printscreen dari instagram Baim yang dilakukan peneliti 2019 

Prank merupakan terjemahan dari bahasa inggris yang berarti gurauan. 

Konten prank disini dimaksudkan dengan seseorang yang sedang dijahili. 

Konten seperti ini terlihat seru dan sangat menghibur. Banyak youtuber yang 



 

8 
 

pernah membuat konten prank, tetapi banyak juga yang mengatakan bahwa itu 

telah direncanakan karena terlalu dibuat-buat. Jahil dianggap tindakan yang 

kurang baik karena termasuk tindakan tidak bermoral bahkan dapat memicu 

adanya tindakan bulliying dan efek trauma kepada korbannya. Jika biasanya 

prank dilakukan kepada teman si pembuat video sendiri, disini Baim menjahili 

orang-orang asing di tempat baru. Hal yang membuat unik adalah Baim 

berdandan serta menyamar menjadi orang lain yang meminta bantuan, membuat 

orang-orang tidak ada yang mengenalinya. Ketika ada orang baik yang ikhlas 

memberi bantuan tanpa pamrih, Baim langsung memberi hadiah berupa uang 

dengan nominal yang tidak sedikit. Tidak hanya di tempat ramai, Baim juga 

datang langsung ke tempat pembuangan akhir di Bantar Gerbang yang kumuh 

dan bau. Hal ini membuat subscriber Baim Paula naik dengan cepat.  

Gambar 1.4 

 Sumber : printscreen dari Socialblade yang dilakukan peneliti 2019 

Dari uraian beberapa latar belakang diatas peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian terhadap pesan, khususnya pesan moral dalam video-

video prank yang disuguhkan dalam konten Baim Paula. Meskipun konten 

youtubenya tidak banyak macam seperti youtuber artis lainnya tetapi subscriber 

Baim Paula tidak kalah dengan youtuber lain. Bulan februari tahun 2019 Baim 

Wong membagikan sebuah informasi bahwa dia berhasil menduduki urutan 18 
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besar dari top 500 youtuber dunia. Selain itu channel youtube Baim Paula 

terbilang baru, hanya dalam kurun waktu kurang dari satu tahun, akun youtube 

Baim Paula sudah tembus lebih dari 8 juta subscriber, dengan jutaan penonton 

di setiap video yang di unggah. Beberapa waktu lalu youtube Baim Paula juga 

berhasil mendapatkan penghargaan “Breakout Channel Of The Year 2019” 

dalam acara METUB WebTVAsia Award 2019 di Vietnam. Hal ini membuat 

peneliti semakin ingin meneliti pesan moral apa saja yang terkandung dalam 

video konten prank yang disuguhkan oleh Baim Paula. Sehingga mendapatkan 

banyak penonton bahkan video mereka selalu dinanti-nanti kehadirannya. 

Peneliti juga berharap dengan ditemukannya pesan moral yang ada dalam vlog 

Baim Paula nantinya khalayak dapat termotivasi untuk mulai berubah menjadi 

lebih baik. 

1.2 Rumusan Masalah 

Sesuai dengan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka peneliti 

merumuskan masalah penelitian yaitu : 

- Pesan moral apa saja yang muncul dalam video blog Baim Paula ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini yaitu : 

- Untuk mengetahui pesan moral apa saja yang muncul dalam video blog 

Baim Paula. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Akademis 

Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai tambahan 

referensi pengetahuan mengenai konten video blog secara umum 
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maupun spesifik khususnya konten prank yang dapat digunakan 

untuk penelitian selanjutnya. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

a. Penelitian ini diharapkan pembaca bisa mendapatkan gambaran 

mengenai konten video blog terutama tentang pesan moral yang 

bisa juga dijadikan salah satu referensi dalam membuat konten 

video blog. 

b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman kepada para 

youtuber baru mengenai konten video blog yang banyak diminati 

khalayak serta memiliki pesan didalamnya.  

 

 


