
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Media yang termasuk dalam New Media antara lain media berbasis 

internet YouTube merupakan media yang saat ini banyak digunakan oleh 

masyarakat Indonesia. Hal tersebut terbukti dari data CNN Indonesia yang 

menyebutkan bahwa terdapat 50 juta pengguna aktif YouTube perbulannya dari 

jumlah total 146 juta pengakses YouTube. Angka tersebut mengalami 

peningkatan dibandingkan dengan data sebelumnya. Pada pertengahan tahun 

2017 pengguna YouTube masih terhitung sebesar 1,5 miliar, sehingga dapat 

diperkirakan bahwa semua golongan masyarakat dapat mengakses informasi 

melalui YouTube. Dengan begitu YouTube dapat menjadi media komunikasi 

dengan sasaran seluruh lapisan masyarakat Indonesia.1 

Alasan lain yang membuat YouTube digandrungi oleh sebagian besar 

pengguna media yaitu pertama karena orang tidak perlu mengeluarkan biaya 

untuk mengakses YouTube seperti mengunggah, mengunduh, dan menonton 

video, yang kedua YouTube sangat informatif dengan kata lain ada beragam 

informasi dari seluruh dunia yang dapat kita cari di dalamnya, yang ketiga 

YouTube menjanjikan dalam pemasaran produk, yang berarti YouTube menjadi 

alat pemasaran penjualan yang efektif bagi mereka yang memiliki bisnis atau 

bagi mereka yang baru merintis bisnis2.  

YouTube merupakan situs berbagi media (media sharing), yakni jenis 

media sosial yang memfasilitasi penggunanya untuk berbagi media, mulai dari 

video, audio, dan gambar. YouTube adalah media sosial yang mulai naik daun 

lima tahun yang lalu. Dilansir dari situs resmi YouTube, saat ini YouTube telah 

memiliki lebih dari satu milyar pengguna yang merupakan hampir sepertiga 

semua pengguna internet. Saat ini YouTube bukan hanya sebuah situs, karena 

                                                             
1 “http://m-Kumparan-com.cdn.ampproject  Jumlah Pengguna YouTube perbulan”, diunduh pada 

tangga 21 Juli 2020 
2 https://dosenit.com/jaringan-komputer/internet/manfaat-YouTube diunduh pada kamis 13 Juni 

2017 pada pukul 16.20 WIB 

https://dosenit.com/jaringan-komputer/internet/manfaat-youtube
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dengan YouTube, seseorang dapat menghasilkan uang. Dengan 

perkembangannya yang pesat ini, makin banyak orang membuat akun YouTube 

untuk dijadikan binis sebagai sumber penghasilan.3. 

Vlog atau Video Blog, sesuai namanya adalah blog berbentuk video. 

Lebih jelasnya lagi, Vlog adalah satu video berisi mengenai opini, cerita atau 

kegiatan harian yang biasanya dibuat tertulis pada blog. Sejak kemunculan 

YouTube di tahun 2019, maka pembuatan Vlog semakin populer. Vlog tidak 

bisa dikaterogikan dalam konten yang bersifat memberi pendidikan melainkan 

lebih kepada memberi informasi baik yang bersifat umum seperti tempat-

tempat baru atau tren busana baru atau bisa juga informasi bersifat pribadi 

karena Vlog biasa ditampilkan dalam bentuk video4 

Pembuat Vlog biasa dikenal dengan sebutan Vlogger. Vlog banyak 

diminati dikarenakan individu hanya perlu bermodalkan sebuah kamera untuk 

bisa membuat video blog dan mengunggahnya kemudian. Vlogger berlomba-

lomba untuk membuat konten semenarik mungkin agar bisa menjangkau 

viewers dan subscribers secara luas. Untuk membuat konten yang menarik 

vlogger memerlukan teknik tertentu agar bisa menampilkan suatu kesan sesuai 

dengan apa yang diharapkan. Dalam website tirto dijelaskan bahwa para 

vlogger yang berhasil terkenal di YouTube diketahui meraup keuntungan yang 

cukup besar dengan mengikuti program partner YouTube yang kemudian 

membuat aktivitas vlogging jadi semakin digemari5 

Beberapa tahun terakhir, penggunaan Make Up  makin meningkat yang 

sangat signifikan di masyarakat Indonesia. Populasi perempuan Indonesia 

merupakan pengguna kosmetik (make up) kini telah mencapai 126,8 juta 

orang6.  Penggunaan Make Up yang dulunya hanya digunakan pada acara 

tertentu saja, kini sudah berubah haluan seiring dengan jenis Make Up yang 

                                                             
3 Eribka Ruthelllia D., Mariam Sondakh, dan Stefi Harilama, 2018, Pengaruh Konten Vlog terrhadap 

Pembentukan Sikap Mahasiswa FISIP Universitas Sam Ratulangi  
4 Budiargo, Dian. 2015. Berkomunikasi Ala Net Generation. Jakarta: PT Elex Media Komputindo. 
5 Putri, Aditya Widya. 2016. Kaya Raya Berkat YouTube. [online]. https://tirto.id/kaya-rayaberkat-

YouTube-bL9w diakses pada 24  Juli 2020 
6 http://marketeers.com/menganalisa-konsumsi-kosmetik-perempuan-milenial-indonesia/  diakses 

pada Rabu, 20 Mei 2019 pukul 20.00 WIB 

http://marketeers.com/menganalisa-konsumsi-kosmetik-perempuan-milenial-indonesia/
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beragam. Hal ini didukung oleh banyaknya kemudahan teknik merias wajah 

melalui unggahan di YouTube, salah satunya dengan sebutan daily Make Up 

tutorial yang dianggap sebagai teknik Make Up sederhana untuk di 

implementasikan sehari-hari dan juga dapat menunjang penampilan. Tren 

penggunaan Make Up tidak hanya terjadi pada orang dewasa atau pekerja saja, 

tetapi juga sudah merambah pada remaja atau pelajar7. Departemen Kesehatan 

RI tahun 2009, remaja dibedakan menjadi remaja awal dengan rentan umur 12-

16 dan remaja akhir dengan rentan umur 17-25. Dan dari hasil survei YouTube 

di Indonesia pada tahun 2015, 70 persen viewer YouTube lebih dari 

setengahnya adalah wanita. Sejak tahun 2016 content yang berkaitan dengan 

kecantikan dan make up tutorial memiliki banyak peminat8.  

Usia sekolah menengah bertepatan dengan masa remaja. Secara 

psikologis masa sekolah menengah merupakan tahap masa pematangan 

kedewasaan. Para ahli pendidikan seperti Montessory dan Charless 

menyatakan bahwa pada usia tersebut seseorang berada pada masa penemuan 

diri, Montessory menyebutkan pada usia 12-18 tahun, sedangkan Charless 

menyebutkan pada usia 13-19 tahun (Baiq & Yuniawati, 2015: 32). 

Kartikasari (2018) melakukan penelitian mengenai Pengaruh Konten 

YouTube Tutorial Makeup Back To School Terhadap Perbedaan Perilaku 

Imitasi Siswi Madrasah Aliyah Se-Jakarta Barat. Hasil penelitian ini bahwa 

tutorial makeup mempengaruhi perilaku imitasi siswi Madrasah Aliyah Se-

Jakarta Barat dalam hal mengingat isi konten dan mempraktekan tutorial 

makeup kedalam kehidupan sehari-hari. Penelitian serupa dilakukan oleh 

Elianti & Pinasti (2018) yang berjudul Makna Penggunaan Makeup Sebagai 

Identitas Diri (Studi Mahasiswi Universitas Negeri Yogyakarta). Hasil 

penelitian ini bahwa mahasiswi Universitas Negeri Yogyakarta menggunakan 

makeup sebagai identitas diri agar mereka terlihat menjadi lebih cantik dan 

                                                             
7 https://www.kompasiana.com/muharriatimuhar/penampilan-adalah-hal-yang-penting-di-

kalangan-remaja-zaman-sekarang_5938fa7d3791c406cd325922  diakses pada Rabu, 20 Mei 2019 

pukul 19.45WIB 
8 https://wolipop.detik.com/work-and-money/d-3209992/ini-content-vlog-dan-video-YouTube-

yang-populer-di-indonesia-2016 diunduh pada Rabu, 22 Mei 2019 pukul 19.20 WIB 

https://www.kompasiana.com/muharriatimuhar/penampilan-adalah-hal-yang-penting-di-kalangan-remaja-zaman-sekarang_5938fa7d3791c406cd325922
https://www.kompasiana.com/muharriatimuhar/penampilan-adalah-hal-yang-penting-di-kalangan-remaja-zaman-sekarang_5938fa7d3791c406cd325922
https://wolipop.detik.com/work-and-money/d-3209992/ini-konten-vlog-dan-video-youtube-yang-populer-di-indonesia-2016
https://wolipop.detik.com/work-and-money/d-3209992/ini-konten-vlog-dan-video-youtube-yang-populer-di-indonesia-2016
https://wolipop.detik.com/work-and-money/d-3209992/ini-konten-vlog-dan-video-youtube-yang-populer-di-indonesia-2016
https://wolipop.detik.com/work-and-money/d-3209992/ini-konten-vlog-dan-video-youtube-yang-populer-di-indonesia-2016
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percaya diri, selain itu makeup menjadi bagain yang tidak terlepaskan dari 

mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta. 

Berdasarkan uraian di atas, peneliti merasa tertarik untuk melakukan 

penelitian tentang content daily Make Up tutorial dan minat penggunaan 

sehari-hari pada remaja perempuan usia 17-25 tahun sebagai penelitian 

lanjutan dari Kartikasari (2018) dan Elianti & Pinasti (2018). Penelitian ini 

memiliki perbedaan pada subyek penelitian yaitu peneliti akan menggunakan 

subyek penelitian siswi SMK, Kartikasari (2018) sudah meneliti dengan 

subyek siswi Madrasah Aliyah sedangkan  Elianti & Pinasti (2018) sudah 

meneliti dengan subyek mahasiswa Universitas. Oleh karena itu, penelitian 

berjudul “Pengaruh Content Daily Make Up Tutorial Di YouTube Terhadap 

Minat Penggunaan Makeup pada Pada Siswi SMK Kristen 1 Surakarta”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas maka 

dalam penelitian ini terumuskan masalah yaitu “Seberapa besar pengaruh 

content daily make up tutorial di YouTube terhadap minat penggunaan makeup 

pada siswi SMK Kristen 1 Surakarta”?.  

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah dalam penelitian ini, maka yang menjadi 

tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh content daily make 

up tutorial di YouTube terhadap minat penggunaan makeup pada siswi SMK 

Kristen 1 Surakarta. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

     Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, adapun manfaat dari 

penelitian ini adalah: 
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1.4.1 Secara teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi 

perkembangan ilmu komunikasi dan diharapkan juga bisa menjadi 

referensi bagi peneliti selanjutnya, khususnya yang berkaitan dengan 

pengaruh content YouTube. 

 

1.4.2 Secara praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan memberikan 

sumbangan pemikiran dalam memberikan gambaran dan informasi 

mengenai pengaruh content daily make up tutorial di YouTube terhadap 

minat penggunaan makeup pada siswi SMK Kristen 1 Surakarta. 

 

1.5 Operasionalisasi dan Batasan Penelitian  

1.5.1 Terpaan (Media Exposure) 

Media Exposure yang disebut terpaan media berbicara mengenai 

khalayak dalam penggunaan media, baik jenis media, frekuensi 

penggunaan (frequency), maupun durasi penggunaan (longevity). 

Penggunaan jenis media meliputi media audio, audiovisual, media cetak, 

ataupun kombinasi beberapa media. Media exposure akan ada apabila 

khalayak sungguh-sungguh membuka diri terhadap pesan yang diberikan 

media. Persepsi tentang hal ini juga relatif konsisten, yaitu kita cenderung 

memiliki citra yang stabil mengenai gratifikasi yang diberikan media.9 

 

1.5.2 Frekuensi 

Frekuensi, dapat diukur berdasarkan seberapa sering komunikan 

dari media melihat, membaca, dan mendengarkan media tersebut. 

                                                             
9 Azwar, Saifuddin. 2018. Sikap Manusia Teori dan Pengukurannya. Yogyakarta: Pustaka Pelajar 

Offset. 
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Semakin tinggi frekuensi, pesan semakin menempel dalam benak 

konsumen dan menimbulkan perhatian dari audiens.  

1.5.3 Atensi 

Suatu proses mental sesorang dalam menyimak pesan di media. 

Meliputi melihat, membaca, dan mendengarkan media dengan tidak 

melakukan kegiatan lain. Unsur audio, video, dan sebagainya berperan 

dalam hal ini. Karena menentukan ketertarikan dan fokus khalayak ketika 

menyimak isi pesan. 

 

1.5.4 Durasi 

Durasi, Yaitu seberapa lama media dilihat, didengarkan dan dibaca 

oleh khalayak. 

 

1.5.5 Minat 

Menurut Saleh (2004:262) minat adalah suatu kecenderungan 

untuk memberikan perhatian dan bertindak terhadap orang, aktivitas atau 

situasi yang menjadi objek dari minat tersebut dengan disertai perasaan 

senang. 

 

1.5.6 Youtube 

YouTube termasuk dalam industri seni dan hiburan. Dengan adanya 

media sosial YouTube, maka aktor-aktor yang dianggap berperan dalam 

komunikasi global seperti perusahaan-perusahaan penyiaran baik dalam 

media cetak ataupun media elektronik seakan berkurang peranannya. 

Semua orang dapat menyiarkan kabar di  YouTube. Ada beberapa berita 

yang hanya disiarkan lewat YouTube karena bebasnya orang-orang untuk 

mengunggah video mereka sendiri. Karena tujuan utama YouTube adalah 

sebagai tempat bagi setiap orang (tidak peduli tingkat keahliannya) untuk 
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mengunggah dan membagikan pengalaman mereka dalam bentuk video 

kepada orang lain10.  

 

1.5.7 Viewer 

Viewer adalah mereka yang hanya menghabiskan waktu untuk 

menonton televisi rata-rata dua jam per hari atau kurang dari itu, bahkan 

yang hanya menonton televisi pada acara tertentu. Sebaliknya, penonton 

yang dikategorikan heavy viewer (penonton berat) adalah penonton yang 

menonton televisi rata-rata 4 jam per hari atau bahkan lebih.11 

 

1.5.8 Beauty Vlogger 

Beauty Vlogger merupakan sosok yang memiliki keahlian atau 

konsentrasi dalam bidang kecantikan yang memberikan informasi terkait 

produk yang telah mereka gunakan, dan akan memberikan pengalaman 

dalam menggunakan produk kecantikan12  

 

1.5.9 Make up 

Make up merupakan tata rias wajah yang merupakan suatu seni 

yang bertujuan untuk mempercantik wajah dengan menonjolkan bagian-

bagian yang sudah indah dan menyamarkan atau menutupi kekurangan 

pada wajah. (Martha Tilaar, 1995: 29). Beauty Adviser dan Make up 

Artist Iwwan Haroun menjelaskan saat mengunakan Make up, seseorang 

harus menyesuaikan dengan karakternya dan jangan berlebihan. Make up 

menurutnya di bagi menjadi tiga, yakni make up sehari-hari atau deaily 

make up, party make up atau acara formal, dan make up panggung atau 

acara yang mewah dan besar13. 

                                                             
10 Yogapratama, David 2019. Menjadi Seleb Dalam 20 Menit Lewat YouTube. Yogyakarta: Mozarta 

Mediatama. 
11 Purnamawati & Eldarni (2017). Media dan Pembelajaran. Jakarta: CV Rajawali 

12 Hutapea, dkk. 2016. Kompetensi Plus. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama 
13 https://www.jawapos.com/lifestyle/08/12/2019/mengenal-3-jenis-riasan-daily-party-dan-
panggung/ di akses pada 20 Janurai 2020 

https://www.jawapos.com/lifestyle/08/12/2019/mengenal-3-jenis-riasan-daily-party-dan-panggung/
https://www.jawapos.com/lifestyle/08/12/2019/mengenal-3-jenis-riasan-daily-party-dan-panggung/
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1.5.10 Perempuan 

Dalam penelitian ini, unit amatan yang diteliti adalah kaum 

perempuan muda yang dinamis, yang berarti perempuan yang memiliki 

kemauan untuk berubah dan dapat menyesuaikan. Penelitian ini akan 

fokus pada perempuan muda. Perempuan muda terdiri dari perempuan 

remaja. Menurut Depkes RI tahun 2009, masa remaja merupakan masa 

dimana manusia menjadi remaja awal dengan rentan umur 12-16 tahun 

dan remaja akhir dengan rentan umur 17-25 tahun. 

 

 

 

 


