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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Video Blog Sebagai Media Komunikasi Baru 

Video blog sering disingkat vlog adalah sebuah video yang berisi mengenai 

opini, cerita atau kegiatan sehari-hari yang umumnya dibuat tertulis pada blog. 

Vlog memiliki bermacam-macam tema dimana biasanya memperlihatkan 

perspektif atau pandangan pribadi dari pembuat konten mengenai isu-isu dan 

permasalahan tertentu. Pada umumnya vlog menyuguhkan berbagai informasi 

yang menarik, edukatif, menghibur, lucu, konyol, unik dan lain-lain.  

Pembuat vlog atau biasanya disebut dengan vlogger. Bulan November tahun 

2000, Adrian Miles mengunggah video dengan mengganti tulisan menjadi 

sebuah gambar diam lalu menyebutnya dengan istilah vlog sebagai video blog. 

Seperti yang dilansir dalam Wikipedia, pada 20 Januari 2000 seseorang 

bernama Adam Kontras mengunggah sebuah video bersamaan dengan sebuah 

tulisan dalam blognya tentang kepindahannya ke Los Angeles, menandai 

postingan pertama yang nantinya akan menjadi vlog terlama sepanjang sejarah. 

(David, Sondakh & Harilama,. 2017:6-7). 

Vlog memiliki tujuan yang sama dengan blogging teks di situs blog yakni 

menceritakan pendapat dan catatan pribadi kepada orang lain agar diketahui 

oleh banyak orang. Biasanya memang bisa mewakili kepribadian pembuat vlog 

atau dengan tujuan dari pembuat tersebut (Jones, Kovac, & Groom. 2009: 34). 

Artinya konten dalam vlog itu bisa memang yang sesuai dengan kepribadian 

dan passion vlogger, atau memang membuat tema tertentu yang dia inginkan 

untuk diketahui dan disebarkan kepada khalayak dalam bentuk video. Dengan  
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tujuan berbeda-beda, ada yang bertujuan untuk sekedar sharing, berbagi 

informasi, dan bahkan untuk mendapatkan penghasilan dengan menjadikannya 

sebagai pekerjaan. 

Pada tahun 2004, Steve Garfield memutuskan untuk membuat video blog 

sendiri dan mengumumkan pada channel youtubenya bahwa tahun tersebut 

adalah tahun video blog (David, Sondakh & Harilama, 2017:7). Pengunggahan 

vlog yang telah dibuat oleh vlogger dapat dilakukan di berbagai macam media, 

bahkan sebenarnya orang yang aktif menulis di blog menggunakan media 

blogging seperti blogspot, wordpress, tumblr, dsb dapat menggunggah video 

juga disana karena platform blogging menyediakan fitur video. Namun 

sekarang ada juga media lain yang lebih khusus untuk mengunggah video saja, 

yaitu youtube.  

Youtube merupakan salah satu media sosial terlaris kedua dunia setelah 

facebook. Youtube adalah sebuah situs web video sharing yang menyediakan 

berbagai macam video yang dapat digunakan untuk menonton dan 

mengunggah video secara gratis. Awalnya youtube tidak dikembangkan oleh 

google, kemudian youtube diakuisisi oleh google sehingga bergabung dengan 

fitur google yang lain, sama seperti blogger yang merupakan hasil akuisisian 

google (Nanuru, 2017:2). Chad Hurley, Steven Chen, dan Jawe Karim 

merupakan tiga serangkai pendiri youtube yang berasal dari lungsuran 

karyawan Paypal, pada februari 2005. Perusahaan peneliti Internet Hitwise 

mengatakan bahwa, pada Mei 2006 youtube berhasil mendapatkan perhatian 

publik sebesar 43% (Retno, 2018:9). Pengguna atau pemilik akun youtube 

dapat mengunggah, menonton, mengikuti, menyukai dan berbagi konten video 
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secara cuma-cuma. Konten video yang sering beredar di youtube adalah klip 

musik (movie video), postingan ulangan tv, film, film pendek series, serta video 

yang dibuat oleh penggunanya. Selain masyarakat biasa secara perorangan, 

yang menggunakan youtube juga mencakup instansi dan perusahaan besar 

maupun kecil yang mereka manfaatkan untuk  mempromosikan acara atau 

produk mereka, biasanya berupa film pendek series (webseries) yang memiliki 

beberapa episode. Beberapa video yang diunggah dapat menjadi buah bibir dan  

ditonton  jutaan  kali.   

Jawed Karim merupakan orang pertama yang mengunggah video di 

situs youtube. Makin cepatnya akses internet dan murahnya alat perekam video 

dianggap sebagai salah satu faktor yang membuat  youtube sangat populer. 

Google mengendus  pasar video online dan membeli situs ini US$  1,65  miliar  

pada 2006 (Nanuru, 2017:2). 

Youtube sebagai salah satu bentuk media massa baru dalam 

perkembangan teknologi yang canggih memiliki beragam informasi yang 

setiap saat memenuhi kebutuhan khalayak dan dapat diakses kapan saja. 

Dimana perkembangan teknologi ini dapat membantu khalayak dalam 

berkomunikasi. Hal ini membuat perubahan besar pula dalam proses 

komunikasi itu sendiri. Salah satu peranan terbesarnya yaitu new media (media 

baru), yaitu sebuah istilah untuk menggambarkan kemunculan era baru dalam 

berkomunikasi ataupun berinteraksi 

Pavlik menjelaskan bahwa, kemunculan media baru dapat 

menghubungkan media dengan fungsi teknisnya yang mencangkup antara lain. 

Pertama, ialah suatu suatu ciptaan yang berdasarkan pada pengumpulan dan 
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pencernaan proses informasi meliputi fotografi, komputer, scanner optikal, 

elektronik, remote yang tidak hanya mengumpulkan maupun memproses 

informasi tapi juga penyelesaian masalah lebih cepat dan efisien. Kedua, yaitu 

distribusi merujuk pada pemindahan atau pengiriman informasi elektronik. 

Ketiga, yaitu contohnya berdasarkan pada berbagai macam elektronik yang 

digunakan untuk memperlihatkan informasi ke pengguna terakhir, peserta 

tersebut menjadi konsumen informasi. Keempat, storage, merujuk pada media 

yang menggunakan. (Pavlik, 1998:2-4) 

Dalam buku yang berjudul New Media yang ditulis oleh Okwor 

Nicholass bersama dengan Marshal McLuhan, dijelaskan tentang pengertian 

media baru yang memiliki kesamaan dengan pengertian dari penulis lain, yaitu 

menjelaskan beberapa gambaran media baru mampu untuk menggabungkan 

audio, teks, web, email, video digital, chatting, virtual reality, ponsel, media 

interaktif, aplikasi komputer dan pada apapun sumber informasi yang untuk 

mengaksesnya perlu menggunakan komputer pribadi (Nicholass, 2007:5). 

Dengan adanya media baru yang dipengaruhi oleh teknologi yang 

semakin canggih tentu dapat merubah pola komunikasi yang terjadi dalam 

masyarakat. Menggunakan internet saat ini pun sudah seperti makanan sehari-

hari masyarakat. Apalagi kini penggunaan internet tidak hanya di laptop atau 

komputer saja, tetapi sudah bisa melalui hp atau samtphone, dimana benda 

tersebut selalu dibawa kemana-mana oleh masyarakat. Oleh sebab itu, media 

baru saat ini dapat mempermudah para penggunanya. Didalam lingkungan 

digital, pesan dan pengaruh timbal balik dapat timbul secara cepat karena 
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pengirim dan penerima dapat berkomunikasi dengan sesama hampir secara 

bebarengan hal ini membuat sistem digital. 

Perubahan dan munculnya media baru mempengaruhi pola-pola 

bekerjanya media massa di tengah khalayak. Bahkan pada salah satu titik yang 

paling ekstrem, media baru memungkinkan khalayak untuk menghasilkan 

berita sendiri dengan bebas, kapan saja dan di mana saja. Tentunya pemahaman 

akan media baru sangat penting untuk dilakukan. Pemahaman tersebut akan 

membuat khalayak dapat bereaksi dan merespon dengan lebih tepat tentang 

informasi yang tersebar disekitar. Oleh sebab itu sangat penting untuk 

memahami karakteristik media baru (McQuail, 2011:43), antara lain yaitu : 

1. Interaktif   

Interaktif menjadi salah satu kunci penting dari karakteristik 

media baru. Bandingkan dengan media lama seperti televisi, radio, 

dan koran, media barulah yang paling interaktif. Karena 

memungkinkan semua orang baik itu pembaca maupun pengunggah 

dapat langsung merespon sebuah berita ataupun komentar dari 

seseorang tertentu dalam sebuah berita.  

2. Hipertekstual  

Hipertekstual artinya khalayak dapat mengakses artikel ataupun 

berita lain di dalam suatu berita dengan cara hanya sekali tekan saja. 

Jadi berita-berita lama tetap bisa di-mention kedalam berita baru pada 

new media. Khalayak tidak perlu repot-repot mencari di halaman lain 

berita yang terkait dengan berita sebelumnya. Hal ini membuat 
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pencarian menjadi lebih cepat dan lebih banyak mendapatkan 

informasi. 

3. Jaringan (Networking)  

Jaringan memiliki fungsi yang penting juga dalam karakter media 

baru yaitu sebagai alat untuk menghubungkan satu dengan yang lain 

dalam lingkup yang luas maupun sempit. Sehingga pengguna media 

baru dapat dengan mudah terhubung dengan satu sama lain serta 

mempermudah untuk menemukan informasi tanpa batas. Jaringan itu 

antara lain The World Wide web,  situs media social, website resmi 

perusahaan ataupun negara, blog network dan sebagainya.  

4. Maya atau Virtual  

Karakteristik ini termasuk kelemahan dalam media baru, karena 

memiliki sifat maya sehingga identitas seseorang atau kelompok yang 

ada dalam media baru internet ini menjadi tidak jelas sumbernya atau 

tidak dapat dipercaya sepenuhnya. Apalagi dengan jangkauan 

penyebaran informasi di internet yang sangat bebas tidak adanya 

batas, hal ini membuat penyebaran informasi sangat mudah didapat 

oleh siapa saja.  

5. Simulasi  

Media baru mengartikan simulasi ini sebagai representasi dan 

imitasi. Karena dapat menghadirkan proses tiruan terhadap peristiwa 

maupun objek tertentu. Media baru masih meniru beberapa yang bisa 

diangkat dari media lama dalam media baru. Kemudian akan ditiru 

oleh khalayak pengguna baru yang mempengaruhi hidupnya. 
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Hal ini tentunya sesuai dengan unsur-unsur komunikasi menurut 

Harrold Laswell yang dijelaskan oleh Mulyana dalam bukunya Ilmu 

Komunikasi Suatu Pengantar bahwa cara yang baik untuk menggambarkan 

komunikasi adalah dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut “Who 

Say What In Wich Channel To Whom With What Effect ?“ atau siapa 

mengatakan apa dengan saluran apa kepada siapa dengan pengaruh bagaimana 

(Mulyana, 2007:69). Berarti proses komunikasi adalah untuk menyalurkan 

pesan dari komunikator kepada komunikan melalui media penyalurannya. 

Lebih jelasnya lagi unsur-unsur dalam komunikasi (Effendy, 2007:11) dapat 

dijelaskan sebagai berikut : 

1. Sender adalah komunikator yang menyampaikan pesan terhadap 

komunikan atau khalayak. 

2. Encoding adalah penyandian yakni proses pengalihan pikiran 

kedalam bentuk lambang. 

3. Pesan adalah apa yang disampaikan oleh komuikator kepada 

komunikan atau khalayak. 

4. Media adalah saluran komunikasi tempat berlalunya pesan dari 

komunikator kepada komunikan. 

5. Decoding adalah proses di mana komunikan menetapkan makna 

pada lambang yang disampaikan oleh komunikator kepadanya. 

6. Feedback (umpan balik) adalah tanggapan atau reaksi yang 

muncul setelah menerima pesan dari komunikator. 

7. Hambatan (noise) adalah gangguan tak terencana yang terjadi 

dalam proses komunikasi sebagai akibat diterimanya pesan lain 
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oleh komunikan yang berada dengan pesan yang disampaikan 

komunikator. 

2.2 Pesan Komunikasi dalam Video Blog  

Pesan merupakan salah satu unsur dari sebuah komunikasi selain 

komunikan dan komunikator. Jika salah satu unsur komunikasi tidak ada maka 

tidak dapat dikatakan berkomunikasi. Pesan merupakan komponen terpenting 

dalam proses komunikasi, karena proses komunikasi adalah proses 

menyalurkan pesan dari komunikator kepada komunikan, maka jika tidak ada 

pesan maka tidak ada yang tersalurkan.  

Pesan adalah serangkaian isyarat/lambang yang memiliki makna 

penting yang akan disampaikan, teridiri atas isi pesan dan lambang. Biasanya 

isi pesan bisa hanya satu tetapi memiliki lambang yang bermacam-macam. 

Demikian juga dalam penyampaian isi komunikasi dapat menggunakan 

lambang. Gambar, gesture, bahasa, dan warna adalah macam-macam isi 

komunikasi. Sedangkan lambang yang paling sering digunakan adalah bahasa, 

karena hanya bahasa dapat mengungkapkan perasaan, pikiran,  fakta dan opini 

hal yang jelas maupun kurang jelas (Effendy, 1998:37-38).  

Audrey Fisher mengatakan dalam bukunya teori-teori komunikasi 

menjabarkan pesan dalam berbagai pengertian (Aubrey, 1986) sebagai berikut:  

1. Pesan sebagai Pengaruh Sosial 

Komunikasi secara mutlak memiliki pengaruh di dalam 

kehidupan sosial, dan juga tidak bersifat manipulasi ataupun 

disengaja. 
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2. Pesan sebagai Bentuk Struktural 

Komposisi dalam bentuk struktural pesan dibagi ke dalam 

tiga faktor. Pertama stimuli verbal yaitu terdiri dari kata-kata atau 

lambang-lambang, kedua adalah stimuli fisik yang terdiri dari 

isyarat atau suatu gerakan, ekspresi dan lainnya. Terakhir adalah 

stimuli vokal, yakni memiliki sifat lingualistik berupa kecepatan 

berbicara. Misalnya adalah kerasnya suara, infleksi, perekaman, 

aksen saat berbicara dan juga dengan interaksi tatap muka. 

3. Pesan sebagai makna yang disampaikan 

Shanon dan Weaver membahas mengenai mekanisme 

komunikasi manusia, mereka membawa orang kepada 

konseptualisasi pesan sebagai suatu fenomena yang dapat berjalan 

pada rute perputarannya serta pada saluran yang akan 

menghubungkan kepada dua unsur penerimaan atau lebih.   

4. Pesan sebagai Bentuk Refleksi Diri 

Manusia adalah aksioma yang sebernarnya dalam perspektif 

psikologi komunikasi, bahwa pesan dapat mencerminkan keadaan 

internal seseorang. Contohnya seseorang itu dilihat dari cara 

berperilaku, keyakinan, nilai, citra, emosi, dan lain-lain.  

5. Pesan sebagai Kebersamaan 

Pesan dapat menghubungkan antara orang-orang dalam 

tindakan komunikatif. Jadi tindakan tersebut dapat mengikat dua 
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orang atau lebih secara bersama-sama. Pesan dianggap sebagai 

suatu sistem pemasangan (coupling system) yang menghubungkan 

sumber ke penerimanya. 

Menurut Winarni pesan-pesan dalam komunikasi massa dapat 

dikelompokkan secara umum dalam pesan-pesan yang persuasive dan edukatif 

(Winarni, 2003:16). Sedangkan Mulyana menjelaskan bahwa pesan 

merupakan simbol verbal maupun non-verbal yang mewakili perasaan, 

gagasan dan nilai. Pesan mempunyai tiga komponen penting antara lain : 

makna, simbol yang digunakan untuk menyampaikan makna tersebut, bentuk, 

dan organisasi pesan (Mulyana, 2005:63). Jadi dalam komunikasi pesan 

diartikan sebagai isi. Pesan dapat berupa nasihat, perintah, ataupun sebuah 

permintaan yang ingin disampaikan oleh komunikator kepada komunikan. 

Komunikasi tidak akan berhasil jika tidak ada sebuah pesan didalamnya. Sama 

halnya video blog tidak akan menarik jika tidak pesan yang terkandung 

didalamnya. 

Pesan-pesan dalam video blog dapat terlihat menggunakan fungsi dari 

komunikasi yang dikemumakan oleh Onong Effendy, yakni: 

1. To Entertain (menghibur), dilakukan oleh komunikator untuk 

memberikan hiburan kepada khalayak.  

2. To Inform (penyampaian informasi), untuk menyampaikan suatu  

informasi dari komunikator kepada komunikan agar khalayak atau 

publik menjadi lebih tahu.  

3. To Educate (mendidik), dilakukan oleh komunikator atau 

penyampai pesan untuk menyampaikan pengetahuan baru terhadap 
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khalayak atau publik yang membuat publik menjadi terdidik lebih 

cerdas.  

4. To Influence (mempengaruhi), komunikator dapat mempengaruhi 

komunikan, maksudnya komunikator ingin agar pendengarnya 

percaya bahwa fakta atau informasi yang disampaikan akurat dan 

pantas untuk diketahui. 

Setelah pesan berhasil disalurkan melalui video blog maka akan timbul 

respon atau feedback atau timbal balik dari khalayak, sehingga ini sesuai dengan 

tujuan komunikasi. Menurut Effendy dalam bukunya “Ilmu Komunikasi Teori 

dan Praktek” tujuan komunikasi meliputi (Effendy, 1998:55) : 

1. To Change The Attitude, yang berarti mengubah sikap adalah bagian 

dari komunikasi. Pesan dapat mengubah sikap komunikan atau 

pendengarnya melalui pesan yang disampaikan dari komunikator, 

sehingga sikap komunikan dapat  sesuai dengan apa yang 

diharapkan oleh komunikator. 

2. To Change The Behavior (mengubah perilaku). Dengan adanya 

komunikasi, diharapkan dapat merubah perilaku, tentunya perilaku 

komunikan agar sesuai dengan apa yang diharapkan komunikator. 

3. To Change The Opinion (mengubah opini atau pendapat), 

maksudnya adalah dengan adanya pesan yang disampaikan oleh 

komunikator kepada komunikan terjadi adanya perubahan 

opini/pandangan/mengenai suatu hal yang sesuai dengan yang 

diharapkan oleh komunikator. 
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4. To Change The Society (mengubah masyarakat). Dalam hal ini 

cakupannya lebih luas, diharapkan dengan komunikasi tersebut 

dapat merubah pola hidup masyarakat sesuai dengan keinginan 

komunikator. 

2.3 Pesan Moral 

Burhanudin mengartikan kata moral berasal dari bahasa latin yaitu 

Mores. Mores berasal dari kata mos memiliki arti tabiat, kesusilaan dan juga 

kelakukan. Moral memiliki makna yang sama dengan kesusilaan, yaitu memuat 

ajaran tentang baik buruknya perbuatan seseorang. Sementara itu etika atau 

bahasa latinnya adalah Ethic diartikan sebagai sebuah kebiasaan, habit dan 

custom. Etika merupakan ilmu yang membahas mengenai masalah perbuatan 

atau tingkah laku manusia yang dilihat berdasarkan nilai baik dan nilai jahat. 

Kata etika kerap dijumpai di pembahasan moral, asusila, budi pekerti, dan 

akhlak (Nurudin, 2007:242). 

Jadi moral adalah sebuah wawasan atau pengetahuan yang menyangkut 

budi pekerti seseorang yang beradab. Berarti moral yaitu pengetahuan tentang 

perbuatan dan kelakuan yang baik sesuai dengan yang diajarkan. Sedangkan 

etika yaitu sebuah pengetahuan yang berhubungan dengan upaya menentukan 

perbuatan yang dilakukan oleh seseorang untuk dikatakan baik atau buruk. 

Etika relatif berubah-ubah seiring berkembangnya zaman, sesuai dengan yang 

disepakati juga oleh lingkungan.  

Setiardja menyatakan bahwa filsafat etika atau moral dapat dibedakan 

berdasarkan perbuatan seseorang pada umumnya, yaitu sebagai berikut:  
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1. Perbuatan insani biasanya dilakukan dengan sadar oleh orang-orang, 

dan sangat paham tentang apa saja yang sedang diperbuat. Perbuatan 

itulah yang menjadi bagian dari objek filsafat moral ataupun etika.  

2. Perbuatan yang biasanya dilakukan dengan kesadaran tidak penuh dan 

cenderung tidak sengaja oleh manusia. Semua terjadi di luar kontrol 

dari manusia itu sendiri sebagai subjek. Sehingga makna dari pesan 

moralnya sebagai pesan atau isi yang berkaitan dengan tingkah laku 

setiap personal dari kebiasaan baik atau buruk kehidupan 

bermasyarakat (Gunawan, 2990:91). 

2.4 Teori Agenda Setting 

Menurut McCombs dan Shaw dalam buku karangan McQuail adalah media 

berita mengindikasikan kepada publik apa yang menjadi isu utama hari ini dan 

hal ini tercermin dalam apa yang dipersepsikan publik sebagai isu utama. 

Sebagaimana yang disebutkan oleh Trenaman dan Mcquail yaitu bukti yang ada 

secara kuat menyatakan bahwa orang-orang berpikir mengenai apa yang 

dikatakan kepada mereka, tetapi dalam tingkatan manapun mereka tidak 

memikirkan apa yang dikatakan kepada mereka (McQuail, 2011:276). 

Maksudnya adalah media memiliki kekuatan untuk mempengaruhi bahkan 

membentuk pola pikir publik yang terkena terpaan informasinya. Dengan begitu 

apa yang dianggap penting oleh media, dapat dianggap penting juga oleh 

khalayak. Jadi publik dapat menilai apa yang dianggap penting oleh media 

apakah hal yang penting juga dan memang akan mempengaruhi persepsi publik 

terhadap hal tersebut.  
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Dearing dan Rogers dalam buku McQuail (2011) menjabarkan bahwa 

agenda setting terbagi menjadi 3: 

1. Media yang berbeda biasanya cenderung setuju dengan kepentingan 

relatif dari seperangkat isu. 

2. Posisi isu dalam agenda media menentukan pentingnya suatu isu atau 

rumor di dalam agenda publik. 

3. Agenda media tidak selalu sama dengan indikator yang terjadi di dunia 

nyata karena yang penting bukan hanya tentang signifikasi absolut suatu 

isu, tetapi juga berdasarkan dari kekuatan relatif kekuasaan dan 

masyarakat yang mencoba merumuskan serta mempromosikan isu 

tersebut. 

2.5 Penelitian Terdahulu 

Tabel 2.1 Tabel Penelitian Terdahulu 

Nama 

Peneliti 

Putri 

Vindiyanasari 

Devi Retno Rima Akmala 

Fahmadiyana 

Judul 

Penelitian 

Tema dan Pesan 

Dalam Video 

Blog 

(Analaisis Isi 

Pada Video Blog 

Wirda Mansur 

Periode 3 Oktober 

2015 – 7 Agustus 

2017) 

Pesan Moral Dalam  

Tayangan Drama 

Komedi di Media 

Youtube (Analisis 

Isi pada Tayangan 

Drama Komedi 

Malang Melintang 

oleh Malang 

Strudel) 

Kecenderungan isi 

Pesan Moral 

Dalam Video Blog 

Artis Youtube 

(Analisis Isi Video 

Prank Baim Paula 

di Youtube) 

 

Teori yang 

digunakan 

Teori 

Perencanaan 

Analisis Isi Teori Agenda 

Setting 

Metode 

Penelitian 

Deskriptif 

Kuantitatif 

 

Deskriptif 

Kuantitatif 

Deskriptif 

Kuantitatif 

Tahun 2017 2018 2020 
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Kesimpula

n 

Penelitian 

Kesimpulan 

Penelitian ini 

adalah Tema 

pesan yang 

terkandung dalam 

vlog Wirda 

Mansur adalah 

hiburan, motivasi, 

sosial, edukasi, 

dan juga 

kecantikan. Jenis 

temanya sendiri di 

indikatori oleh 

komedi, treveling, 

kebutuhan, 

prestasi, pengaruh 

sosial, 

pendidikan, 

bahasa, agama, 

kosmetik dan juga 

tutorial. 

Kesimpulan 

Penelitian ini 

menunjukkan bahwa 

kategorisasi moral 

sosial menjadi yang 

paling dominan 

dengan frekuensi 

kemunculan 56 kali 

dengan persentase 

45%. Ini 

menunjukkan bahwa 

manusia tidak bisa 

hidup sendiri tanpa 

bantuan orang lain. 

Manusia sebagai 

makhluk sosial yang 

membutuhkan 

keberadaan manusia 

lain untuk 

melakukan sebuah 

interaksi. Sasaran 

pesan moral 

Melintang Malang 

adalah masyarakat 

umum dengan sub 

indikator orang 

dewasa dan anak-

anak. Tujuan dari isi 

pesan moral dari 

drama komedi 

adalah universal, 

sehingga tidak 

hanya orang dewasa 

yang dapat 

menonton 

pertunjukan, tetapi 

anak-anak juga bisa 

mendapatkan nilai 

positif dalam 

pertunjukan komedi 

ini. 

Kesimpulan dalam 

penelitian ini 

adalah ditemukan 3 

pesan moral yaitu 

pesan moral sosial 

dan pesan moral 

psikolog. Ketiga 

pesan moral 

tersebut diuraikan 

lagi menjadi 7 sub 

kategori, 

diantaranya adalah 

bersyukur, rendah 

hati, berbagi, 

peduli, pekerja 

keras, percaya diri 

serta ramah. Sub 

kategori rendah 

hati yang memiliki 

prosentase 

kemunculan paling 

tinggi yaitu sebesar 

74,6%. 3 sub 

kategori lain yang 

sering muncul 

adalah Rendah hati, 

Berbagi serta 

Ramah. Sedangkan 

kecenderungan 

pesan moral yang 

sering muncul 

adalah pesan moral 

agama dan pesan 

moral psikolog. 

Persamaan Metode Penelitian Metode Peneitian Metode Penelitian 
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Perbedaan - Penelitian ini 

meneliti tentang 

tema dan pesan 

dalam sebuah 

video blog. 

- Menggunakan 

teori perencanaan 

- Penelitian ini 

meneliti pesan moral 

dalam sebuah serial 

drama di youtube. 

 

- Tidak 

menggunakan teori 

- Penelitian ini 

meneliti tentang 

pesan moral dalam 

video blog. 

 

-Menggunakan 

teori agenda setting 

 

2.6 Definisi Konseptual  

2.6.1 Pesan Moral 

Pesan Moral berupa ajaran mengenai perbuatan dan kelakuan 

baik antar manusia lain. Biasanya menyangkut hukum atau adat 

kebiasaan yang mempengaruhi tingkah laku. Dengan adanya moral 

dapat membedakan manusia dengan makhluk lainnya. 

Seperti yang telah diketahui, saat ini fenomena vlogging banyak 

sekali dibuat, apalagi dari kalangan artis. Para artis berbondong-

bondong membuat vlog di youtube karena selain mengikuti tren juga 

mendapatkan profit yang menguntungkan. Sayangnya banyak dari artis 

tersebut membuat konten video yang hanya bersifat menghibur tanpa 

ada sesuatu yang mengedukasi. Alangkah baiknya jika dalam video 

terselip beberapa pesan yang mengedukasi seperti pesan moral. 

Sehingga dalam menonton sebuah video yang menghibur, penonton 

tidak hanya terhibur dengan tertawa tetapi juga dapat mengambil pesan 

atau hikmah yang terkandung dalam sebuah video itu. Pesan moral yang 

disampaikan ini termasuk bentuk komunikasi yang diperlihatkan 

kepada khalayak agar khalayak sadar akan batasan dalam menjalani 

hidup ditengah masyarakat. 
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Menurut Sulistyorini dalam tesis Linda Unsriana yang berjudul 

Analisis Konsep Amae Dalam Tokoh Aisaka Taiga Dalam Light Novel 

Toradora Karya Takemiya Yuyuko, moral dibagi menjadi tiga jenis, 

yaitu : 

1. Moral Religi atau Agama 

Moral religi adalah moral manusia yang hubungannya menyangkut 

dengan Tuhan yang diyakini oleh masing-masing personal. Moral religi 

terdiri dari percaya kuasa Tuhan, percaya adanya Tuhan, berserah diri 

kepada Tuhan, dan memohon ampun kepada Tuhan.  

Sulistyorini menyatakan bahwa moral regili biasanya bersangkutan 

dengan tuhan yakni mencakup beriman serta meyakini adanya Tuhan, 

pasrah dan berserah diri kepada Tuhan, patuh menjalankan perintah dan 

larangan Tuhan, beribadah serta berdoa dengan sungguh-sungguh, 

berpikiran baik tentang Tuhan, mengharapkan limpahan rahmat dari 

Tuhan, percaya sepenuhnya kepada Tuhan, selalu mensyukuri nikmat 

Tuhan, serta bertobat kepada Tuhan (Sulistyorini, 2011:7). 

Sedangkan menurut Dirgantara moral yang mengeratkan hubungan 

kita kepada Tuhan adalah berdoa kepada Tuhan, berserah diri kepada 

Tuhan, pengakuan adanya Tuhan, dan bersyukur atas rezeki yang 

diberikan Tuhan (Dirgantara, 2012:99). 

2. Moral Sosial 

Menurut Setyorini moral sosial adalah moral manusia yang 

menghubungkan individunya sendiri dengan manusia lainnya dalam 
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kehidupan bermasyarakat atau lingkungan di sekitarnya. Dalam 

berhubungan dengan masyarakat, penting untuk memahami norma-norma 

yang berlaku dalam masyarakat agar hubungannya dengan manusia lain 

dapat berjalan dengan lancar dan tidak terjadi kesalah pahaman diantara 

manusia-manusia tersebut. 

Moral sosial ini mencakup: bekerja sama, kasih sayang, suka 

menolong,  menjalin kerukunan, saling mengingatkan/menasihati, suka 

menolong orang lain dan saling peduli satu sama lain, (Sulistyorini, 

2011:5). 

3. Moral Individual atau Psikologi 

Moral psikolog adalah moral manusia yang menghubungkan 

manusia dengan kehidupan personalnya sendiri atau mengenai bagaimana 

manusia memperlakukan dirinya sendiri. Moral psikologi ini berdasar 

kepada perbuatan maupun tingkah laku manusia yang dijadikan sebagai 

pedoman hidup. Moral ini dapat menentukan arah dan aturan untuk 

melakukan kehidupan sehari-hari 

Moral individual mencakup: pemberani, kepatuhan, jujur, rela 

berkorban, bijaksana, adil, menghormati maupun menghargai, menepati 

janji, bekerja keras, tahu balas budi, baik budi pekerti, rendah hati, ramah 

dan hati-hati dalam bertindak (Sulistyorini, 2011:4). 

2.7 Struktur Kategorisasi 

Pesan moral dalam video ini dibagi menjadi tiga kategori, yaitu pesan 

moral agama, pesan moral sosial, serta pesan moral psikologis. Pembagian ini 
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dipilih berdasarkan kategori yang sesuai dengan kandungan pesan moral dalam 

video prank Baim Paula. Kategori yang digunakan dalam penelitian ini terdapat 

dalam dialog serta kejadian yang terkandung dalam video vlog Baim Paula. 

Tabel 2.2 Struktur Kategori 

Kategori Sub Kategori Definisi 

A. Moral 

Agama 

 

 

A1. Bersyukur Menerima pemberian serta memanfaatkannya 

dengan baik. Biasanya sambil mengucapkan 

rasa syukur. 

A2. Rendah 

Hati 

Kerendahan hati adalah kekuatan batin untuk 

melihat diri sesuai dengan kenyataannya 

(Suseno, 2010:148) atau yang biasa diketahui 

adalah tidak sombong. 

B. Moral 

Sosial 

B1. 

Kepedulian 

Menurut Ahmad Julaini Peduli adalah sebuah 

sikap keberpihakan kita untuk melibatkan diri 

dalam persoalan, keadaan atau kondisi yang 

terjadi di sekitar kita.  

 

B2. Berbagi Memberi atau menolong sesama yang 

membutuhkan satu sama lain dari segala hal 

yang dianggap penting bagi kehidupan pribadi. 

C. Moral 

Psikolog 

C1. Pekerja 

Keras 

Kerja keras adalah perilaku dimana dalam 

mengerjakan sesuatu dilakukan secara 

bersungguh-sungguh, tanpa mengenal lelah 

dengan usaha yang optimal, demi tercapainya 

tujuan yang diinginkan. 
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C2. Percaya 

Diri 

Kepercayaan diri secara bahasa menurut 

Vandenbos adalah percaya pada kapasitas 

kemampuan diri dan terlihat sebagai 

kepribadian yang positif. Pendapat itu 

menunjukkan bahwa orang yang percaya diri 

memiliki keyakinan untuk sukses (Saputro & 

Suseno, 2009). 

C3. Ramah Ramah adalah suatu sikap dan sifat masyarakat 

yang akrab dengan pergaulan seperti suka 

senyum, sopan serta hormat dalam 

berkomunikasi. 

 

Tabel 2.3 Tabel Indikator Kategori 

Kategori Sub Kategori Indikator 

A. Moral 

Agama 

 

 

A1. Bersyukur Kejadian yang menggambarkan ungkapan rasa 

syukur atas bantuan yang telah diberikan serta 

akan sesuatu yang layak untuk disyukuri. 

Contoh : Mengucapkan terimakasih, 

alhamdulillah dan ungkapan-ungkapan lain 

yang menggandung unsur terimakasih. 

A2. Rendah 

Hati 

Kejadian yang memperlihatkan Baim wong 

tidak merasa segan untuk merangkul, berjabat 

tangan, salaman/tos dengan orang sekitar dan 

tidak lupa Baim menyuruh targetnya untuk 

mengucapkan terimakasih kepada penonton. 

Serta kejadian yang memperlihatkan Baim 

memperbolehkan target maupun orang sekitar 

foto bersama. 

Contoh : foto bersama, cium tangan,dll.  

B. Moral 

Sosial 

B1. 

Kepedulian 

Kejadian yang memperlihatkan Baim 

mendoakan orang yang dia temui serta sesekali 

mengucapkan rasa belas kasih kepada apa yang 

dia lihat.  

Contoh : mengatakan semoga cepat sembuh,dll. 

B2. Berbagi Kejadian yang menunjukkan baim sedang 

memberi imbalan berupa uang kepada target. 

Contoh : Baim memberi sejumlah uang. 
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C. Moral 

Psikolog 

C1. Pekerja 

Keras 

Kejadian yang memperlihatkan Baim 

menjalankan atau melakukan sesuatu yang 

sebenarnya membuat dia kurang nyaman 

ataupun sesuatu yang dilarang, lebih sering 

terkesan mengeluh tetapi tetap dilakukan. 

Contoh : ucapan bau tapi tetap terus berjalan, 

ada tanda dilarang masuk tetap masuk, disuruh 

pergi tetap kembali. serta ucapan yang 

menandakan lelah seperti “aduh.” 

C2. Percaya 

Diri 

Kemampuan peran Baim wong menyamar 

menjadi orang gila atau orang yang tidak 

dikenali.  

Contoh : Ditunjukan dengan pernyataan target 

yang tidak mengenali/ takut terhadap 

penyamaran Baim wong. serta ucapan yang 

menandakan Baim senang menyamar. Dan 

ditunjang dengan Baim nyanyi serta joget 

ditengah keramaian. 

C3. Ramah Kejadian yang menunjukan usaha Baim untuk 

menyapa orang lain, mengajak ngobrol, 

menanggapi ucapan lawan bincangnya, serta 

mengucapkan perpisahan ketika hendak pergi 

untuk melanjutkan (pamit).  

Contoh : mengucapkan “hai, dada (say 

goodbay)” serta menanyakan kabar.  

 


