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BAB V 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini akan dipaparkan hasil penelitian mengenai persepsi mahasiswa yang berada di 

UKSW terhadap konten review fashion didalam youtube Yoshiolo, ada pun hasil penelitian 

sebagai berikut. Penelitian ini dilakukan sejak tanggal 17 Feburari 2020 di Kampus UKSW. 

5.1 Persepsi Mahasiswa UKSW Sebagai Subscriber Terhadap Konten Review Fashion Vlog 

Yoshiolo 

Untuk menjawab rumusan penelitian mengenai persepsi mahasiswa yang berada di UKSW 

terhadap konten review fashion yang berada di youtube Yoshiolo. Peneliti telah melakukan 

wawancara terhadap 8 (delapan) orang informan. Informan merupakan mahasiswa UKSW yang 

berasal dari beberapa daerah yang berbeda dan fakultas yang berbeda, mereka mempunyai 

wawasan dan sudut pandang yang berbeda mengenai konten review fashion vlog Yoshiolo, serta 

sering melihat video tersebut. Dalam bab ini, peneliti akan menjabarkan persepsi yang dihasilkan 

oleh informan dengan berdasarkan tiga komponen tersebut. Teori ini merupakan gagasan menurut 

Sobur (2003:447) dimana terdiri dari tiga komponen yaitu Sensasi, Atensi, dan Interprestasi.  

5.1.1 Sensasi 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terhadap delapan Informan, maka peneliti 

menemukan beberapa temuan yang bisa dibahas melalui beberapa aspek komunikasi. Bila 

berbicara tentang persepsi maka menurut Judy C. Pearson dan Paul E. Nelson yang dikutip oleh 

Deddy Mulyana, Sensasi adalah Proses yang merupakan proses penyaringan yang dimana dimulai 

dari indera, terhadap ransangan dari luar dengan intesitas yang banyak dan sedikit. Stimulus atau 

objek nantinya akan diteruskan ke susunan syaraf yaitu otak. Hal ini juga sejalan dengan pemikiran 

Alizamar ( 2016 :13) dimana proses penginderaan ini akan terjadi selalu setiap waktu atau setiap 

saat, pada waktu individu menerima stimulus melalui alat inderanya Dalam penelitian ini dapat 

dilakukan bahwa proses seleksi merupakan proses penyaringan dan ditangkapnya objek melalui 

panca indera untuk diteruskan ke otak sehingga individu menyadari tentang apa yang mereka lihat 

dan apa yang mereka rasakan. 
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Peneliti melihat proses sensasi berdasarkan awal mula mereka dapat mengetahui atau mendengar 

mengenai tayangan review fashion vlog Yoshiolo. Berdasarkan hasil penelitian, peneliti 

menemukan bahwa sumber yang diketahui dari informan berasal dari Instagram, Youtube, Teman 

Sebaya. Hal tersebut dinyatakan para informan sebagai berikut. 

Dari wawancara peneliti dengan informan, proses sensasi yang didapatkan  

“Dari highlight youtube tentang fashion.” (Wawancara dengan Rififel Rebeca, Mahasiswa 

UKSW pada 17 Februari 2020) 

“Dari teman yang share postingan Yoshiolo tentang video konten review fashion di story 

instagram” (Wawancara dengan Eva Junitha, Mahasiswa UKSW pada 17 Februari 2020) 

“Pertama lihat dari fitur explore instagram” (Wawancara dengan Peter Setiyawan, Mahasiswa 

UKSW pada 17 Februari 2020) 

“Pertama stalking profil Yoshiolo dan melihat konten review fashion yang dia posting” 

(Wawancara dengan Kherisa, Mahasiswa UKSW pada 17 Februari 2020) 

“Tau dari hastag youtube harga outfit” (Wawancara dengan Clara Kencana, Mahasiswa UKSW 

pada 17 Februari 2020) 

“Awalnya dari teman nongkrongku yang suka nonton kontennya, dan saya juga mulai tertarik” 

(Wawancara dengan Renaldy Boniwijaya, Mahasiswa UKSW pada 17 Februari 2020) 

”Tau dari teman-teman basket yang kebetulan suka nonton konten seperti itu” (Wawancara 

dengan Aldi Falentino, Mahasiswa UKSW pada 17 Februari 2020) 

“Dari youtube tentang fashion” 

 (Wawancara dengan Ridho Pamungkas , Mahasiswa UKSW pada 17 Februari 2020) 

Dari beberapa pernyataan tersebut, tergambar bahwa terjadi perbedaan sumber yang membawa 

informan kepada konten Yoshiolo. Perbedaan sumber yang peneliti temukan pada tiga informan 

berasal dari youtube, dua informan lainnya dari instagram, dan tiga informan terakhir dari teman 

sebaya mereka. Berdasarkan temuan diatas, peran teman sebaya memiliki kencenderungan untuk 

mempengaruhi persepsi seseorang dalam pertama kali menonton tayangan vlog tersebut  Hal ini 

menunjukkan pengaruh rekomendasi dari teman sebaya sangat berpengaruh dan sejalan dengan 
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Teori Sosiologi Komunikasi menurut Soerjono Soekanto bahwa interaksi sosial merupakan proses 

komunikasi yang bersifat saling mempengaruhi antara individu atau kelompok yang terlibat dalam 

komunikasi dan bisa diartikan juga interaksi  sangat berkaitan dengan hubungan antar individu, 

1antar individu dengan kelompok seperti informan terpengaruh kepada temen sebaya dan 

memunculkan rasa ingin tahu mereka terhadapa sesuatu atau hal yang baru. 

5.1.2  Atensi 

Proses ini mengorganisasikan informan sehingga dapat berubah menjadi ada arti. Dan antensi ini 

banyak dipengaruhi dari beberapa objek dan stimulus, seseorang terlebih dahulu perlu 

memperhatikan objek atau stimulus tersebut, seperti pengalaman masa lalu, sistem nilai yang 

dianut, motivasi, kepribadian dan kecerdasaan. Dalam proses ini atensi juga mencakup proses 

sadar atau tidak sadar, di dalam proses bahwa sadar akan lebih sulit untuk dipelajari karena sifatnya 

individu. 

Dari data dilapangan ditemukan bahwa proses atensi yang dilakukan peneliti kepada informan 

adalah beragam. Dalam hal ini ditemukan tiga informan menonton tayangan vlog Yoshiolo 

sebanyak lebih dari satu kali dan lima informan yang telah menonton hanya satu kali. Artinya 

informan secara tidak langsung telah menyukai tayangan vlog Yoshiolo yang berjudul “berapa 

harga outfit lu?”. pada akhirnyamembangun asumsi tentang bagaimana mereka mempersepsikan 

diri melalui tayangan vlog fashion Yoshiolo. Proses ini dapat dilihat secara jelas dari beberapa 

pernyataan informan sebagai berikut. 

“Alasanku karena Yoshiolo adalah seorang yang credible dan informasi yang didapat begitu 

detail, ya itu membuat saya menyukai video vlog tersebut dan menjadi subscriber Yoshiolo.”  

(Wawancara dengan Rififel Rebeca, Mahasiswa UKSW pada 17 Februari 2020). 

“Alasanku menyukai kontennya karena dari semua youtubers yang membuat konten review 

fashion ini, Yoshiolo punya konsep sendiri pada tayanga video yang dia buat yang jelas beda dari 

yang lain.” (Wawancara dengan Eva Junitha, Mahasiswa UKSW pada 17 Februari 2020). 

                                                             
9 http://sosiologis.com/sosiologi-komunikasi 
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“Karena tiap konten review fashion yang dia buat, dia pandai memilih orang untuk ditanya-

tanya. Orang-orang yang dipilih dia style mereka begitu keren dan enak dilihat.” (Wawancara 

dengan Peter Setiyawan, Mahasiswa UKSW pada 17 Februari 2020). 

“Kalo dari aku sih yang bikin menarik dari konten yang dia buat yaitu bisa dapat motivasi buat 

aku untuk kerja keras supaya bisa beli pakaian dengan brand ternama”. (Wawancara dengan 

Kherisa, Mahasiswa UKSW pada 17 Februari 2020). 

“Alasan aku suka kontennya karena Yoshiolo juga me-review fashion yang digunakan para artis 

tertama , itu membuat saya senang melihatnya. (Wawancara dengan Clara Kencana, Mahasiswa 

UKSW pada 17 Februari 2020). 

“Alasan saya suka melihat konten ini karena Yoshiolo me-review fashion yang digunakan dengan 

harga yang mahal, dan itu membuat saya kagum. (Wawancara dengan Renaldy Boniwijaya, 

Mahasiswa UKSW pada 17 Februari 2020). 

“kalo dari saya pribadi sih, konten ini sangat membangun buat kalangan anak muda supaya 

lebih kerja keras lagi untuk mendapatkan apa yang belum didapatkan” (Wawancara dengan 

Aldi Falentino, Mahasiswa UKSW pada 17 Februari 2020). 

“jujur saya suka dan sudah subscribe youtuber ini karena diakhir dia me-review fashion, Dia 

selalu bertanya cara mereka mendapatkan uang sehingga bisa mendapatkan pakaian-pakaian 

dengan brand yang mahal, dan rata-rata yang menjadi jawaban dari mereka yaitu karena mereka 

bekerja sebagai owner atau reseller dari brand-brand terkenal. Jadi sangat menginspirasi bagi 

para penonton agar tidak selalu meggunakan uang dari orangtua.” (Wawancara dengan Ridho 

Pamungkas, Mahasiswa UKSW pada 17 Februari 2020). 

Berdasarkan hasil wawancara diatas peneliti mendapatkan pandangan yang berbeda-beda dari para 

informan. sehingga jika di lihat dari sudut pandangan teori Komunikasi Persuasif menurut 

Kenneth.E. Anderson (1972:218) menyatakan bahwa komunikasi persuasif adalah proses 

komunikasi antar individu. Komunikasi ini terjadi setelah komunikator menggunakan cara 

tersendiri untuk mempengaruhi pikirian si penerima dengan sendirinya, dan komunikator juga bisa 

berubah tingkah laku dan berubah perbuatan. menurut teori di atas tergambar bahwa telah terjadi 

perbedaan pandangan. Delapan informan telah memberi perhatian terhadap objek dengan 

intensitas menonton lebih dari satu kali. Rasa ketertarikan dengan konten Vlog Fashion Yoshiolo 
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membuat persepsi positif atas dirinya. Dalam hal ini informan juga menggambarkan sosok 

Yoshiolo tidak hanya sekedar memberikan hiburan saja, melainkan memberikan motivasi 

khususnya kalangan anak muda untuk lebih kerja keras dalam kehidupan. 

5.1.3 Interpretasi 

Proses interprestasi merupakan perubahan bentuk tingkah laku individu dan akan memberikan arti 

kepada objek atau stimulus yang diterimanya . proses ini sangat bergantung pada masa lalu 

individu dan perbedaan pembelajaran, dan lain-lainnya (Toha, 2003:145). 

Dalam  proses penelitian dilapangan peneliti melihat bagaimana proses informan dalam melakukan 

pengkategorian informasi yang berbeda. Dan peneliti menemukan bahwa keseluruhan informan 

mempersepsikan bahwa Yoshiolo bukan sekedar membuat konten hiburan melainkan memberikan 

motivasi juga  kepada kalangan anak muda untuk lebih semangat berkarya dan peneliti 

menemukan persepsi yang positif dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut. 

“Kalo menurut aku iya mendukung, karena aku tuh senang dengan fashion dan suka pengen 

lebih update tentang fashion yang lagi trending dikalangan remaja. Senang juga menonton 

tayangan review vlog fashion Yoshiolo yang bertema “berapa harga outfit lu?” buat dijadikan 

motivasi aku dalam berpenampilan dan serta aku bisa lebih tau keluaran style fashion terbaru 

dari tiap brand-brand”. (Wawancara dengan Rififel Rebeca, Mahasiswa UKSW pada 17 

Februari 2020). 

“Ya cukup mendukung sih, karena ada juga beberapa orang yang kalo pake brand-brand mahal 

tuh malah jadi sombong, jadi suka pamer. Tapi ada juga positifnya kayak kalangan remaja 

kayak kita tuh masih tergolong usia muda dimana ada yang terdorong untuk mau sukses di usia 

muda agar dapat mempunyai brang dengan brand-brand ternama itu”. (Wawancara dengan Eva 

Junitha, Mahasiswa UKSW pada 17 Februari 2020). 

“Kalau mau dibilang buat kalangan remaja yang pasti sangat mendukung, mungkin yang 

dulunya insecure bisa menjadi percaya diri dengan melihat konten-konten seperti itu”. 

(Wawancara dengan Peter Setiyawan, Mahasiswa UKSW pada 17 Februari 2020).  

“Menurut aku sih itu mendukung, karena fashion itu termasuk hal yang penting pada kalangan 

remaja”. (Wawancara dengan Kherisa, Mahasiswa UKSW pada 17 Februari 2020).  

“Iya, karena kita juga butuh gambaran berupa style, brand, bahkan harga untuk menjadikan 

patokan kita berpenampilan lebih fashionable”. (Wawancara dengan Clara Kencana, Mahasiswa 

UKSW pada 17 Februari 2020).  
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“Ya mendukung, karena kontennya itu menginspirasi sih terutama bagaimana kita memilih 

barang untuk berpenampilan agar terlihat keren”. (Wawancara dengan Renaldy Boniwijaya, 

Mahasiswa UKSW pada 17 Februari 2020).  

“Iya sangat mendukung sih menurut aku, karena anak muda seperti kita ini harus mengerti 

fashion, karena menurut aku fashion itu membantu kita juga dalam mendapatkan relasi yang 

banyak”. (Wawancara dengan Aldi Falentino, Mahasiswa UKSW pada 17 Februari 2020).  

“Cukup mendukung sih, tapi masih banyak juga anak muda yang pada nyatanya masih meminta 

uang pada orang tua mereka untuk membeli barang-barang yang begitu mahal. Kalo buat orang 

kaya sih menurut aku ya it’s oke, tapi kalo buat orang yang tergolong miskin atau berkecukupan 

dan memaksa membeli brand mahal hanya untuk memenuhi gengsi mereka sih itu bener-bener 

bukan mendukung para kalangan remaja untuk ambil positifnya”. (Wawancara dengan Ridho 

Pamungkas, Mahasiswa UKSW pada 17 Februari 2020). 

 

 

● Persepsi  

Dalam penelitian ini penulis menemukan beberapa persepsi dari informan yang dapat di simpulkan 

bahwa konten ini sangat berpengaruh untuk kalangan muda khususnya dalam hal berkarya dan 

dapat memberikan wawasan tambahan bagi para informan mengenai brand-brand serta harga 

pakaiannya. Hal ini dapat dilihat dari pernyataan-pernyataan dari para informan yang 

diwawancarai. 

 

 

5.2 Faktor Penentu Persepsi Mahasiswa UKSW sebagai Subscriber Terhadap Konten 

Review Fashion Vlog Yoshiolo 

Setiap orang pasti memiliki persepsi yang berbeda-beda dengan yang lainnya. Banyak faktor 

yang mempengaruhi persepsi seseorang: 

 

1. Biologis  

Berdasarkan hasil peneliti yang diteliti, untuk faktor ini lebih membahas pada kesamaan 

perasaan dalam diri yang dirasakan oleh seorang informan yang tertarik dalam 

dunia fashion dan suka mengikuti tayangan review fashion vlog Yoshiolo. Hal ini 

tergambar dalam wawancara: 
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“aku tuh senang dengan fashion dan suka pengen lebih update tentang fashion yang lagi 

trending dikalangan remaja. Senang juga menonton tayangan review vlog fashion 

Yoshiolo yang bertema “berapa harga outfit lu?” buat dijadikan motivasi aku 

dalam berpenampilan dan serta aku bisa lebih tau keluaran style fashion 

terbaru dari tiap brand-brand” ( Wawancara dengan Rififel Rebeca, Mahasiswa 

UKSW pada 17 Februari 2020). 

2. Fisiologis  

Dalam faktor ini yang mempengaruhi munculnya persepsi informan yang berbeda 

terhadap fashion dengan menggunakan panca indera. Para informan melakukan 

pengamatan ini terhadap objek dengan menggunakan panca indera. Pada tahap awal 

ini  beberapa informan mengetahui tayangan review vlog Yoshiolo ini melalui 

teman nongkrong mereka dan menonton lewat tayangan diinstagram Yoshiolo. 

Dari pengamatan tersebut informan berusaha melakukan pencarian informasi 

lanjutan dengan menggunakan media lain, hal ini yang menyebabkan persepsi 

informan menjadi muncul karena ada pengamatan sebelumnnya dengan 

menggunakan panca indera. 

 

3. Motivasi  

Faktor motivasi juga sangat berpengaruh dalam terbentuknya sebuah persepsi. Informan 

memperoleh motivasi dalam melihat tayangan review vlog fashion Yoshiolo yang 

dimana itu mendorong para informan untuk lebih mengetahui dunia fashion dan 

juga mendorong mereka untuk lebih kerja keras dalam kehidupan selanjutnya. 

Berikut ini hasil wawancara dengan informan mengenai motivasi mereka. 

“ hmm, aku merasa lebih fashionable setelah menonton vlog tersebut, enggak tau kenapa 

suka aja lihat style-style mereka dalam berpakaian. Tapi sayangnya untuk saat ini 

aku belum bisa beli brand-brand semahal mereka. Rata-rata orang yang 

diwawancarai Yoshiolo adalah pengusaha muda dan owner-owner muda 

dimana itu juga menjadi salah satu motivasi tersendiri buat aku agar lebih kerja 

keras supaya nanti bisa beli brand-brand mahal seperti mereka”  
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 (Wawancara Aldi Falentino, Mahasiswa UKSW pada tanggal 17 Februari 2020) 

  

4. Emosi  

Faktor emosi sangat mempengaruhi persepsi seseorang terhadap suatu objek, dimana 

melalui tayangan review vlog fashion Yoshiolo para informan dapat 

mengekspresikan style mereka dalam fashion. Daya Tarik Yoshiolo tersendiri 

dapat menimbulkan persepsi para informan untuk lebih percaya diri dalam 

berpenampilan tanpa ada rasa insecure dalam berekspresi lebih dalam dunia 

fashion. Berikut ini hasil wawancara: 

“pertamanya tuh dari temen nongkrongku, nah temen aku sering banget lihat vlog 

Yoshiolo yang bertema “berapa harga outfit lo”? jadi tanpa sengaja aku juga lihat 

sendiri vlog tersebut. Karena kebetulan juga saya juga suka fashion dalam 

berpakaian, ternyata asik dan seru juga lihat vlog tersebut. (Wawancara dengan 

Renaldi Boniwijaya, Mahasiswa UKSW pada tanggal 20 februari 2020. 

 

5. Faktor Sosial-budaya  

5.1 Tingkat status ekonomi Sosial 

Dalam faktor ini posisi seseorang dapat menjadikan patokan dalam sebuah sistem 

sosial. Biasanya posisi tingkat sosial seseorang dapat dilihat dari gaya hidup 

mereka. Dalam hal ini peneliti ingin menjadikan uang saku per-bulan yang 

informan miliki untuk menjadi tolak ukur tingkat status sosial mereka yang 

merupakan salah satu faktor penentu dari persepsi mereka. 

Dari data yang didapatkan dilapangan, hanya ada beberapa informan yang 

menjelaskan tentang brand-brand apa saja yang dipakai oleh orang-orang yang 

diwawancarai oleh Yoshiolo. Para informan tersebut berasal dari status sosial 

rendah sampai tinggi. Berikut ini hasil wawancara : 

● Tingkat status sosial ekonomi rendah 

“Wah kalo brand-brand seperti Gucci, Chanel, sama Supreme itu udah mahal banget 

malah, kek dompet doang sampe berjuta-juta. Mau beli dompet harga ratusan ribu 

aja udah mikir dua kali aku hahaha. Jadi mending beli yang biasa aja dulu yang 



9  

penting murah dan bisa dipake.” ( Wawancara dengan Eva Junitha, Mahasiswa 

UKSW pada tanggal 20 Februari 2020). 

● Tingkat status sosial ekonomi menengah 

“ kalo dari aku sih brand-brand guess, zara, coach dan lain sebagainya” ( Wawancara 

dengan Peter Setiawan, Mahasiswa UKSW pada tanggal 20 Februari 2020). 

●  Tingkat status sosial ekonomi tinggi 

“hmmm, brand-brand seperti chanel, supreme, Balenciaga, fendi itu biasanya buat orang-

orang yang berduit sih. Dengan style yang simple aja tapi kalau memakai brand-

brand tersebut tetap keliatan wow contohnya kayak cowok memakai celana 

pendek, sandal, dan kaos dengan brand-brand yang mahal. ( Wawancara dengan 

Rififel Rebeca, Mahasiswa UKSW pada tanggal 20 Februari 2020). 

 Hal ini menunjukan bahwa tingkat status sosial seseorang sangat tidak mempengaruhi 

individu untuk mempersepsikan padangannya tentang fashion. Peneliti 

menyimpulkan bahwa tingkat perhatian informan menjadi faktor utama setelah 

melihat tayangan review vlog fashion Yoshiolo “berapa harga outfit lo?”. Dalam 

beberapa video yang dibuat oleh Yoshiolo, dia mewawancari seseorang yang 

bener-benar memiliki brand-brand yang mahal. Hal tersebut memungkinkan 

informan untuk bisa memberikan persepsi tersediri terhadap video yang dibuat oleh 

Yoshiolo. 

 

5.2.2 Budaya  

Menurut Kotler (2005:203) budaya bisa disimpulkan sebagai sebuah kebiasan. Budaya 

merupakan cara hidup yang berkembang dan memiliki warisan dari generasi ke 

generasi. Budaya terbentuk dari unsur yang rumit, dalam sistem budaya, politik, 

adat, istiadat, Bahasa, karya seni, pakaian. Dari data dilapangan, peneliti 

menemukan bahwa adanya kesamaan pandangan budaya dan perilaku informan 

yang senang melihat tayangan  review vlog fashion Yoshiolo dalam dunia fashion. 

● Daerah perkotaan  

“ kalo dari aku sih entah kenapa ya kalo liat orang-orang yang cantik sama ganteng pakai 

barang-barang branded gitu keliatan barang asli, tapi kalau tampangnya engga 

mendukung trus pakai barang-barang branded gatau kenapa deh keliatan barang 
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KW padahal kan ya gatau kalau itu KW atau asli”. ( Wawancara dengan Aldi 

Falentino, Mahasiswa UKSW pada tanggal 20 Februari 2020). 

 

“kalau jalan ke mall, terus ada orang yang pake barang-barang branded pasti mereka 

bakal masuk juga ke store-store branded yang ada didalam mall tersebut. Ya 

emang harus gitu buat masuk di store-store branded, karena kalo kita style-nya 

biasa-biasa aja bakal diliatin dari kaki sampe kepala terus sama karyawan-

karyawannya”. ( Wawancara dengan Renaldy Boniwijaya, Mahasiswa UKSW 

pada tanggal 20 Februari 2020). 

 

● Daerah Pedesaan 

“Aku baru tau dan mengerti tentang brand-brand seperti itu saat nonton konten Review 

Fashion vlog Yoshiolo. Jujur kaget aja ada juga kaos doang harganya sampe 

jutaan bahkan topi juga sampe jutaan. Disana daerah aku ga ada store-store resmi 

yang jual barang-barang branded gitu, kalo pun ada ya paling baru sebulan 

dibuka udah tutup lagi karena ga ada yang mau beli kayak kaos dengan harga 

jutaan”. ( Wawancara dengan Eva Junitha, Mahasiswa UKSW pada tanggal 20 

Februari 2020). 

 

“kalo di daerah aku ada sih beberapa yang pake barang-barang tapi KW dengan brand 

kayak gucci, hermes, dan lain-laim, tapi sepertinya mereka engga tau kalo harga 

asli brand-brand tersebut berkali-kali lipat lebih mahal harganya.” ( Wawancara 

dengan Ridho Pamungkas, Mahasiswa UKSW pada tanggal 20 Februari 2020). 

 

Berdasarkan tempat tinggal asal informan, peneliti membagi dua daerah 

yaitu daerah pedesaan dan daerah perkotaan. Peneliti dapat menyimpulkan bahwa 

masyarakat yang hidup di desa cenderung masih belum mengerti tentang brand-

brand mahal seperti gucci, chanel, hermes, dan lain-lain. Bahkan mereka engga 

peduli kalo barang yang mereka pakai itu adalah barang KW. 

Berbeda dengan informan yang saya temui yang berasal dari daerah 

perkotaan, dimana mereka sudah sangat paham dengan brand-brand mahal tersebut, 
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bahkan mereka bisa menilai tingkat status sosial seseorang hanya dari melihat 

penampilan yang mereka pakai sesuai dengan brand apa yang mereka gunakan. 

Kemudian peneliti juga menemukan dari salah satu informan yang 

bertempat tinggal di daerah pedesaan bahwa cenderung baru mengetahui harga asli 

dari brand-brand seperti gucci, hermes, chanel, dan lain-lain yang begitu mahal. 

Hal ini berbeda dengan kedua informan yang berasal dari daerah perkotaan. Kedua 

informan tersebut telah mengetahui harga-harga dari barang-barang branded yang 

original dari teman nongkrong, website, dan media sosial. 

Refleksi Hasil Pelitian ini peneliti menganalisa hasil penelitiannya dan 

mengindentifikasi kendala-kendala yang dihadapi dalam proses wawancara. 

Dimana peneliti kekurangan waktu saat melakukan wawancara, dan beberapa 

informan juga yang menjawab dengan tidak lengkap atau tidak serius dan itu 

menjadikan gejala masalah sosial yang dipengaruhi oleh tindakan-tindakan 

manusia atau tindakan tidak sesuai terhadap unsur-unsur kebudayaan atau 

masyarakat dalam kehidupan kelompok sosial.2 

5.3 Rekomendasi dari Teman Sebaya Mengenai konten Fashion 

Hasil temuan dalam penelitian ini tidak dapat serta merta menggambarkan keseluruhan 

fenomena. Dalam delapan pendapat informan mengenai Atensi , peneliti menyimpulkan bahwa, 

pengaruh dari temen sebaya sangat berpengaruh kepada tiga informan tersebut. sebagian besar 

juga memiliki kesamaan persepsi yang mengatakan bahwa informan memilki rasa ingin tahu 

terhadap konten fashion tersebut dan akhirnya mereka mencari tahu video-video vlog fashion 

Yoshiolo. Hal ini terjadi karena peran media massa sangat penting untuk masyarakat. melalui 

media massa juga banyak aspek yang kita dapatkan, dari mulai menyalurkan informasi penting 

sampai dengan menyampaikan opini tertentu. Masyarakat diharapkan lebih pintar dalam 

menggunakan media massa, agar tidak menggunakannya secara negative karena itu akan 

menimbulkan masalah-masalah baru yang akan muncul. 

                                                             
10 https://brainly.co.id/tugas/300223 
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menonton konten itu  informan dikarenakan konten ini menarik untuk dilihat, dan mereka 

mengatakan juga bahwa media massa khususnya Youtube berpengaruh besar dalam kehidupannya  

memotivasi mereka yang menontonnya dan hal ini terjadi karena  

Berdasarkan paparan diatas, pada point atensi, peneliti menemukan beberapa hal yang 

menyatakan informan yang mengetahui vlog Yoshiolo dari teman sebaya mereka yaitu dengan 

adanya rasa ketertarikan tersendiri untuk melihat konten tersebut dimana informan tersebut 

menyukai konten dan menjadi subscriber Yoshiolo.  Hal tersebut didapat dari wawancara 3 

informan, Bila ditelah dengan ilmu komunikasi, komunikasi persuasif menurut Erwin P.B 

(1973:10) adalah sebuah pemikirian dan perbuatan seseorang yang dapat dipengaruhi, 

hubungannya dengan pembicara dan pendengar yaitu mempengaruhi tingkah laku mereka  yang  

melalui perantara pendengaran dan pengelihatan. 

5.4 Segmentasi Subscriber Memiliki Motivasi Kerja Keras 

  Berdasarkan penelitian diatas peneliti mendapatkan tiga  informan yang mengatakan bahwa 

tayangan  konten vlog fashion Yoshiolo sangat berpengaruh dalam kehidupannya dan itu 

dibuktikan Yoshiolo bahwa video ini tidak hanya untuk hiburan saja, melainkan sebagai motivasi 

bagi anak muda supaya lebih kerja keras lagi dalam bekerja. Karena pada setiap akhir video 

tersebut, Yoshiolo menanyakan apa pekerjaan dari mereka yang diwawancarainya. Mereka pun 

menjawab pekerjaan mereka yaitu pengusaha muda atau owner disuatu brand-brand terkenal. Dan 

itulah yang membuat para informan menyikapinya sebagai motivasi mereka untuk bekerja keras 

agar bisa mendapatkan hasil yang memuaskan. Hal ini menujukan bahwa media baru memiliki 

peran dari para informan yang menjadikan media sebagai sarana untuk mencari informansi atau 

sebagai hiburan saja. Hal ini selaras dengan Teori Media Komunikasi menurut Denis McQuail 

yang menjelaskan media adalah sarana penyampaian pesan dan dapat berpengaruh dalam 

menyebarkan informasi tertentu baik secara fisik dan psikologis dengan demikian media baru ikut 

berperan penting dalam proses kehidupan masyarakat, yang dimana dampak dari media baru ini 

sangatlah besar tetapi masyarakat sering menyalahgunakan media baru ini menjadi negatif, tetapi 

ada juga masyarakat memanfaatkan media baru ini untuk menjadikan profesi dan menciptakan 

hiburan-hiburan yang ada. 
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5.5. Pro dan Kontra Tentang Konten Yoshiolo 

 Dalam penelitan kualitatif yang dilakukan dengan mewawancarai delapan informan 

didapati bahwa menonton vlog fashion Yoshiolo mendapat respon positif, namun pada 

kenyataannya beberapa informan memberikan pernyataan yang kurang mendukung terhadap 

fashion yang menggunakan brand-brand ternama dan menjadikan itu sebagai lifestyle mereka. 

dimana kita tidak perlu menjadikan brand-brand ternama sebagai patokan dalam dunia fashion 

Dari para informan memberikan pendapat yang mendukung konten itu dan menambah wawasan 

tentang fashion serta menjadikan itu sebagai motivasi mereka dalam berkerja keras. Dan peneliti 

menemukan kontra dalam konten ini yang berada dikolom komentar Youtube Yoshiolo yang 

mengatakan, orang yang diwawancarai itu sombong dan settingan saja. 

Dari Hasil wawancara peneliti dengan seorang pengamat fashion yang berasal dari Bekasi 

yang bernama Cassiopeia Thomas Manuputty  beliau mengemukakan bahwa faktor tempat tinggal 

juga berpengaruh terhadap penampilan seseorang. Faktor yang menyebabkan mengapa 

penampilan yang  fashionable lebih di realisasikan dan lebih banyak dikenal oleh mereka yang ada 

didaerah perkotaan adalah faktor lingkungan dimana mereka terbiasa hidup dengan sesuatu yang 

serba branded dan sangat cekatan mengikuti trend yang lagi hits dan faktor lainnya yang 

ditampilkan oleh media, internet, tayangan TV, majalah dan lain-lain. Budaya ditiap kota besar 

tidak semuanya sama, daerah yang lingkungan dengan budaya barat membuat orang-orang lebih 

leluasa menggunakan pakaian yang terbuka. 

Dengan demikian hasil penelitian yang sudah dipaparkan oleh peneliti masih  memiliki 

keterbatasan yaitu terdapat banyak kekurangan dalam penelitian ini seperti informan yang kurang 

serius dalam menjawab dan  keterbatasan tenaga dan waktu. 

 

i 

 

11 ttps://pakarkomunikasi.com/teori-efek-media-massa 
                                                             


