
 

i 

 

TANGGAPAN GENERASI MUDA TERHADAP VLOG PRESIDEN 

JOKOWI 

(STUDI KHALAYAK SISWA SMA DI KOTA MAKASSAR) 

 

 

  

 

 

OLEH : 

 

MUFLISHA SETYAFAJRINI 

E31113320 
 

 

 

 

 

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Pada 

Departemen Ilmu Komunikasi  

 

 

 

 

DEPARTEMEN ILMU KOMUNIKASI 

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK 

UNIVERSITAS HASANUDDIN 

2017



ii 

 

HALAMAN PENGESAHAN 

Judul Skripsi  : Tanggapan Generasi Muda Terhadap Vlog Presiden  

Jokowi (Studi Khalayak Siswa SMA di Kota Makassar) 

Nama Mahasiswa : Muflisha Setyafajrini  

Nomor Pokok  : E31113320 

Telah diperiksa dan disetujui oleh pembimbing 

Makassar, 21 November 2017 

Menyetujui 

 

Pembimbing I       Pembimbing II 

 

Drs. Muh Nadjib, M.Ed, M.Lib    Dr. Tuti Bahfiarti, S.Sos., M.Si. 

NIP. 195403061978031002     NIP. 197306172006042001  
 

Mengetahui, 

Ketua Depatemen Ilmu Komunikasi 

Fakultas Ilmu Sosialdan Ilmu Politik 

Universitas Hasanuddin 

 

 

Dr. Moeh. Iqbal Sultan, M.Si. 

NIP. 196312101991031002 

 



iv 

 

iv 

 

 

KATA PENGANTAR 

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 

Puji syukur, penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah 

memberikan nafas, kesehatan, rejeki, dan ilmu pengetahuan bagi penulis hingga 

hari ini. Sehingga skripsi ini dapat terselesaikan guna memenuhi salah satu syarat 

dalam menyelesaikan studi pada Departemen Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu 

Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin. 

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang 

sebesar-besar dan setulus-tulusnya kepada kedua orang tua Ibu Fatmasari dan 

Ayah Bambang wahyu Heryanto serta Pakde Bambabang WahyuHadi yang juga 

selalu memperhatikan penulis. Kata-kata ini tidak akan mampu mewakili rasa 

terima kasih penulis atas segala limpahan kasih sayang, semangat, doa, dan 

motivasi tanpa mengenal waktu dari kalian.  

Selesainya penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan 

berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan penuh rasa kerendahan hati penulis 

mengucapkan terima kasih tiada tara kepada: 

1. Bapak Drs. Muh Nadjib, M.ed, M.Lib selaku pembimbing I dan Ibu Tuti 

Bahfiarti, S.Sos, M.Si selaku Pembimbing II yang dengan sabar dan murah 

hati bersedia menerima, mendampingi, membimbing, dan memberikan 

tambahan ilmu bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 



v 

 

v 

 

2. Ketua Departemen Ilmu Komunikasi, Dr. Moeh. Iqbal Sultan, M.Si 

berserta seluruh dosen pengajar dan staf Departemen Ilmu Komunikasi 

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, atas segala 

ilmu, dukungan, dan motivasinya. 

3. Dwiky Septhylio, terimakasih karena terus setia menemani penulis. 

4. Jabal Noor dan Indah Hardiyanti yang selalu sabar menyemangati hingga 

terselesaikannya skripsi ini. 

5. Siti Nadila Tenri Ajeng, Febriyanti Dwi Ramadhani, Dwi Syahnaz 

Hazizah, dan Friskha Dwita, terimakasih telah menjadi sahabat yang selalu 

menemani penulis.  

6. Kakak Irwanto Hamid dan Ainun Jariyah Yusuf,  atas masukan dan saran 

yang diberikan kepada penulis. 

7. Para pejuang Desember, Susilawati, Afirah, Nadhiah, terimakasih telah 

memberikan semangat kepada penulis untuk lulus bersama. 

8. Rivan, Ayi, Cila, Ocan, Imul, MakWulan, Hajra, Ega, Meisye,  Oci, Dayat  

terimakasih telah menjadi teman-teman yang selalu penuh kegembiraan. 

9. Teman-teman Britical (Bring Pride Of Unique and Radical) 13, 

terimakasih telah mewarnai kehidupan perkuliahan penulis. 

10. Pengurus Korps Mahasiswa Ilmu Komunikasi (Kosmik) Periode 2016-

2017, terkhusus Ketua Korps Fachrul Rozy. 

11. Kosmik, terimakasih telah menjadi keluarga bagi penulis. 

viii 



vi 

 

vi 

 

12. Untuk semua orang yang pernah penulis kenal dan telah mengajarkan 

banyak hal yang bermanfaat 

Makassar, 21 November 2016 

 

Muflisha Setyafajrini 

 

  



vii 

 

vii 

 

ABSTRAK 

 MUFLISHA SETYAFAJRINI, E31113320. Tanggapan Generasi 

Muda Terhadap Vlog Presiden Jokowi (Studi Khalayak Siswa SMA di Kota 

Makassar). (Dibimbing oleh Muh Nadjib and Tuti Bahfiarti) Skripsi : 

Program S-1 Universitas Hasanuddin. 

 Skripsi ini bertujuan : (1) Untuk mengethaui tanggapan siswa SMA di Kota 

Makassar terhadap vlog Presiden Jokowi. (2) Untuk mengetahui citra yang 

terbentuk dari vlog  Presiden Jokowi terhadap siswa SMA di Kota Makassar. 

 Penelitian ini dilakukan selama kurang lebih 2 bulan, yaiitu September-

Oktober 2017 yang dilaksanakan di Kota Makassar. Adapun populasi penelitian ini 

adalah Siswa dari 6 SMA di Kota Makassar yakni : SMA Negeri 1 Makassar, SMA 

Negeri 17 Makassar, SMA Negeri 20Makassar, SMA Katolik Rajawali, SMA 

Muhammadiyah 4, SMA Khadijah. Dengan menggunakan Quota Sampling, yakni 

penentuan sampel dari populasi yang mempunyai kriteria-kriteria tertentu hingga 

memenuhi kuota yang diinginkan. Tipe ini merupakan penelitian deskriptif yang 

menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan cara survei. Data primer 

dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner dan data sekundernya dikumpulkan 

melalui studi pustaka. Data yang berhasil dikumpulkan selanjutnya diolah dengan 

program SPSS lalu disajikan dalam bentuk tabel frekuensi kemudian dianalisis 

secara deskriptif. 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggapan siswa SMA di Kota 

Makassar secara keseluruhan dinilai bagus berdasarkan tanggapan dari jumlah 400 

responden yang menganggap vlog  Presiden Jokowi bagus dari segi kredibilitas, 

daya tarik, kemampuan dan dari isi vlognya. Citra Presiden juga dinilai bagus, 

Presiden Jokowi dianggap sosok yang unik dapat dipercaya dan apa adanya. 

Presiden Jokowi juga dinilai sebagai sosok yang menyayangi keluarganya, up to 

date,dapat memberikan inspirasi dan memberikan motivasi serta berhasil dalam 

melakukan kinerjanya. 
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ABSTRACT 

 MUFLISHA SETYAFAJRINI, E31113320. Young Generation 

Response Against Vlog President Jokowi (Study Student of High School 

Students in Makassar). (Guided by Muh Nadjib and Tuti Bahfiarti) Thesis: 

Hasanuddin University S-1 Program. 

This thesis aims: (1) To know the response of high school students in Makassar 

abaout President Jokowi’s vlogs. (2) To know the image that formed by President 

Jokowi’s vlogs to high school students in Makassar City. This research was 

conducted for approximately 2 months, ie September-October 2017 held in 

Makassar. The population of this study are students from 6 SMA in Makassar City: 

SMA Negeri 1 Makassar, SMA Negeri 17 Makassar, SMA Negeri 20Makassar, 

SMA Catholic Rajawali, SMA Muhammadiyah 4 and SMA Khadijah. By using 

Quota Sampling, the determination of samples from the population that has certain 

criteria to meet the desired quota. This type is a descriptive research using 

quantitative research method by way of survey. 

Primary data were collected by using questionnaires and secondary data were 

collected through literature study. Data collected then processed with SPSS 

program and then presented in the form of frequency table then analyzed 

descriptively. 

The results showed that the responses of high school students in Makassar as a 

whole were considered good, based on responses from 400 respondents who 

considered vlog President Jokowi is good in terms of credibility, attractiveness, 

ability and the content of vlognya. Presidential image is also considered good, 

President Jokowi is considered a unique figure that can be trusted and what it is. 

President Jokowi also considered as a figure who loves his family, up to date, can 

provide inspiration and provide motivation and succeed in performing their 

performance. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Perkembangan teknologi dan informasi membawa manfaat yang luar biasa 

bagi peradaban manusia, terutama di bidang informasi. Penemuan perangkat-

perangkat teknologi pun membantu memudahkan sirkulasi informasi. Sejak 

ditemukannya komputer dan internet, masyarakat memiliki akses yang tak terbatas 

ke sumber informasi yang diinginkan. 

Penggunaan internet sebagai akses mendapatkan informasi pun 

mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun. Menurut 

penelitian We Are Social pada April 2017, lebih dari 3,8 milyar orang di seluruh 

dunia menggunakan internet, jumlahnya meningkat 38 juta orang sejak Januari 

2017. Kenaikan ini menandakan bahwa penetrasi internet di seluruh dunia 

mencapai 51%, atau bisa dibilang orang yang menggunakan internet lebih banyak 

daripada yang tidak menggunakan internet. 

Terkhusus di Indonesia, pengguna internet pun lebih banyak dibandingkan 

yang tidak menggunakan internet. Menurut penelitian APJII (Asosiasi 

Penyelenggara Jaringan Internet Indonesia) di tahun 2016  penetrasi pengguna 

internet di Indonesia  mencapai 132,7 juta pengguna dari total 256,2 juta penduduk 

Indonesia atau sebesar 51,8%. Dari data tersebut sebanyak 24,4 juta penduduk 

berusia 10-24 tahun merupakan pengguna internet. Jumlah ini mengalami 

peningkatan sebesar 75% dari tahun 2014. 
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Pengguna internet tersebut memanfaatkan internet untuk memperbarui 

informasi, melakukan pekerjaan melalui internet, mendapatkan  hiburan, berbisnis 

atau berdagang, mengisi waktu luang hingga bersosialisasi. Penelitian dari APJII 

pun memperlihatkan bahwa konten yang paling sering diakses oleh orang Indonesia 

adalah konten  media sosial dengan persentasi sebesar  97,4 persen atau 129,2 juta 

pengguna. Sehingga dapat dikatakan bahwa penduduk Indonesia yang mengakses 

internet lebih banyak menghabiskan waktunya untuk mengakses media sosial. 

Media sosial sendiri seringkali digunakan untuk mempublikasikan konten 

seperti profil, aktivitas, atau pendapat pengguna, dan juga sebagai media yang 

memberikan ruang komunikasi  dan interaksi dalam jejaring sosial di siberspace 

(Nasrullah, 2014:36-37).  Berbagai platform sosial media pun bermuculan  seperti 

Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, linkedIn, Path. 

Platform berbasis video yang terpopuler saat ini adalah Youtube. Sebuah  

web video sharing yang memberikan fasilitas bagi pengguna dapat mengupload, 

menonton, dan berbagi video kepada pengguna lainnya.Platform video sharing 

milik Google yang diluncurkan sejak Februari 2005 ini memiliki lebih dari 1,3 

miliar pengguna. Tony Keusgen, Managing Director Google Indonesia 

mengungkap bahwa selama satu tahun dari Januari 2016 hingga Januari 2017, 

durasi menonton Youtube di Indonesia meningkat sebanyak 155 persen. Sementara 

konten yang diunggah dari Indonesia naik hingga 278 persen 

(https://kumparan.com/jofie-yordan/google-durasi-tonton-dan-jumlah-konten-

youtube-Indonesia-tumbuh-pesat). Menurut data dari APJII, Youtube merupakan 

https://kumparan.com/jofie-yordan/google-durasi-tonton-dan-jumlah-konten-youtube-indonesia-tumbuh-pesat
https://kumparan.com/jofie-yordan/google-durasi-tonton-dan-jumlah-konten-youtube-indonesia-tumbuh-pesat
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konten media sosial peringkat ke tiga yang paling sering dikunjungi oleh pengguna 

internet di Indonesia. 

Dilihat dari perkembangan Youtube yang sangat pesat di Indonesia, maka 

banyak pula orang yang melihat peluang yang baik dan menggunakan Youtube 

sebagai media untuk menunjukan eksistensi bahkan lebih dari itu dapat 

menghasilkan keuntungan. Saat ini sedang marak trend vlogging atau video 

blogging di Indonesia yang diperkirakan mulai booming pada tahun 2015. Dalam 

websearch Google maupun Youtube secara Worldwide dan di Indonesia dalam 

lima tahun terakhir. Terjadi peningkatan dari tahun ke tahun secara worldwide. Di 

Indonesia nampak meningkat tajam pada Juli tahun 2016. Hal ini menunjukan 

fenomena kemunculan vlogger tidak hanya marak di Indonesia, namun juga secara 

mendunia. 

Jika dahulu orang lebih familiar dengan blog atau singkatan dari Weblog, 

yaitu sebuah situs yang dikelola secara pribadi oleh individu yang berisi berbagai 

macam informasi mengenai kesehatan, pendidikan, sastra, hukum, travel, 

kecantikan, bahkan banyak orang yang menggunakan blog sebagai jurnal atau diary 

online. Namun, saat ini tren media sedang bergeser menjadi audio visual.  Vlog 

memiliki prinsip sama seperti blog, namun dalam bentuk audio visual yang 

menggunakan platform video. Vlog biasanya dibuat oleh akun Youtube pribadi 

yang kontennya bermacam-macam misalnya entertainment, life style hingga 

kegiatan sehari-hari. Vlog secara tidak langsung dapat mencerminkan kepribadian 

dari vlogger itu sendiri. 
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Trend membuat video di youtube juga diaplikasikan oleh Presiden RI ke 7 

Joko Widodo juga membuat video blog di Youtube. Akun youtube Presiden Jokowi 

mulai aktif Mei 2016 dan telah memiliki 260.467 subscriber (per 11 mei 2017, 

pukul 19:45). Sejak dibuatnya akun Youtube Presiden Jokowi, hingga saat ini telah 

terdapat 249 video yang diunggah. Video-video tersebut menampilkan kegiatan 

Presiden Jokowi, dari kegiatan bersifat kenegaraan hingga kegiatan pribadi. 

Presiden bahkan membuka kesempatan bagi anak muda Indonesia untuk membuat 

video pertanyaan yang akan ia jawab pada video-video yang diunggahnya. Akun 

Youtube Presiden Jokowi membagi topik dalam videonya diantaranya kabar kerja, 

internasional, upacara 360, blusukan, sudut lain, #JKWVLOG, dan #jkwmenjawab. 

Salah satu topik video dari akun tersebut, yakni #JKWVLOG merupakan video 

yang lebih bersifat pribadi.Kebanyakan dari video dengan topik tersebut terlihat 

Jokowi memegang sendiri kameranya dalam pengambilan gambar, sebagaimana 

hal tersebut menjadi tren dalam dunia vlogging. 

Jokowi bukanlah satu-satunya politisi yang aktif di sosial media, juga 

terdapat Presiden AS Donald Trump yang bergabung di Youtube pada 16 maret 

2015, mantan Presiden AS Barrack Obama yang bergabung sejak 5 september 

2006, serta perdana menteri Kanada Justin Trudeau yang bergabung pada 22 

desember 2006. Konten Youtube dari para petinggi negara lainnya tersebut berisi 

kegiatan kenegaraan serta pidato mereka, berbeda dengan konten youtube Jokowi 

yang variatif. 

 Berdasarkan survey yang dilakukan oleh Rob Salmon di Michigan 

University (phys.org) dengan judul Youtube Campaign Videos Are More Positive 
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Than Ads Aired On Television  menunjukkan bahwa kampanye untuk jabatan 

Presiden melalui Youtube cenderung lebih menunjukkan citra yang positif baik di 

Amerika Serikat maupun di Negara-negara lainnya yang di survey. Kabarnya 

kampanye Barack Obama di Amerika Serikat pada Tahun 2008 yang muncul di TV 

utuk menyerang lawan Politiknya Jhon Mc Cain menimbulkan dampak positif 

terhadap Citra Obama 56%, sedangkan kampanye Obama dalam bentuk iklan yang 

melalui Youtube dapat mengangkat Citra positif Obama sebesar 73%, itu 

mengindikasikan bahwa disamping kampanye melalui Media TV, Cetak, dan media 

online, Youtube bisa dijadikan Media kampanye yang efektif bagi Kontestan 

Pilkada atau Pemilhan Umum lainnya. 

Akun Youtube Presiden Jokowi merupakan media yang dikelola langsung 

oleh Presiden Jokowi dalam membuat informasi tentang dirinya, sehingga dapat 

dikatakan bahwa Jokowi mempunyai kekuasaan sepenuhnya dalam pembuatan 

konten demi pembentukan citra yang ingin dia bangun untuk dirinya sendiri. Hal 

ini berbeda ketika media konvensional seperti televisi dan koran yang 

memberitakan tentang Presiden Jokowi, walaupun media konvensional juga dapat 

membentuk citra dari Presiden Jokowi tetapi citra yang terbentuk di mata publik 

belum tentu sesuai dengan kehendak yang diinginkan oleh Presiden Jokowi. 

Penelitian ini merupakan penelitian yang mengkaji tentang pembangunan citra 

Jokowi melalui media Youtube. 

Seperti dilansir dari Tirto.id, Presiden Jokowi mengungkapkan bahwa vlog 

di akun Youtube miliknya digunakan untuk berkomunikasi dengan masyarakat 

khususnya dengan generasi muda. Media tersebut dimanfaatkan oleh Jokowi karena 
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lebih efektif dibandingkan media komunikasi lainnya. Dari survey yang dilakukan 

oleh universitas Michigan, dapat dikatakan bahwa Youtube sangat berpengaruh 

dalam pembentukan citra positif, sehingga dapat dikatakan video yang diunggah ke 

Youtube merupakan salah satu sarana dalam pembentukan citra.  

Alasan Presiden Jokowi menggunakan Youtube untuk menyasar generasi 

muda sangat beralasan. Para generasi muda tersebut merupakan pemilih potensial 

untuk pemilihan Presiden mendatang di tahun 2019. Melihat usia pemilih pemula 

yang disyaratkan dalam undang-undang nomor 8 tahun 2012 tentang pemilihan 

umum anggota DPR, DPD, dan DPRD nomor 18, pemilih pemula adalah warga 

Negara Indonesia yang telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau 

sudah pernah menikah. Dari persyaratan ini, siswa usia sekolah menengah atas yang 

juga menjadi golongan dari pemilih pemula. 

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis ingin melihat tanggapan dari siswa 

SMA sebagai generasi muda yang menjadi sasaran pembuatan vlog Presiden 

Jokowi. Siswa SMA yang akan menjadi responden adalah siswa dari 6 SMA dengan 

akreditasi berbeda di kota Makassar. Sekolah-sekolah tersebut dianggap dapat 

merepresentasi siswa SMA yang ada di kota Makassar. 
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Sebelumnya juga terdapat beberapa penelitian yang membahas mengenai 

tanggapan terhadap publik figure maupun konten yang ada di media sosial 

diantaranya : Penelitian terkait Tanggapan Mahasiswa Ilmu Komunikasi UI 

Terhadap Tayangan Web Series (Studi terhadap tayangan Malam Minggu Miko di 

Youtube) oleh Febia Putri Oktaria di tahun 2014 dengan tujuan penelitian (1) 

Mengetahui referensi yang dibutuhkan produser (2) Mengetahui keinginan dan 

kebutuhan mahasiswa Ilmu Komunikasi UI terhadap tayangan drama web series 

yang sedang berkembang (3) Mengetahui tayangan  web series  yang disukai 

mahasiswa ilmu komunikasi UI (4) Mengetahui alasan menyukai tayangan web 

series  “Malam Minggu Miko”. Kemudian penelitian selanjutnya yang dilakukan 

oleh Danny Prasetyo di tahun 2014 dengan judul “Persepsi Masyarakat DKI Jakarta 

Terhadap Figur dan Komunikasi Politik Basuki Tjahja Purnama (Ahok)” dengan 

tujuan Untuk mengetahui persepsi Masyarakat DKI Jakarta Terhadap Figur dan 

Komunikasi Politik Basuki Tjahja Purnama (Ahok). Sedangkan penelitian ini untuk 

melihat tanggapan generasi muda terhadap vlog Presiden Jokowi dan untuk melihat 

citra yang terbentuk dari vlog Presiden Jokowi terhadap siswa SMA di Kota Makassar. 

Berdasarkan uraian diatas, maka menarik untuk meneliti “Tanggapan Generasi 

Muda Terhadap Vlog Presiden Jokowi”  

B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang di atas, penulis merumuskan masalah penelitian 

ini sebagai berikut: 

1. Bagaimana tanggapan siswa SMA di Kota Makassar terhadap vlog Presiden 

Jokowi ? 
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2. Bagaimana citra yang terbentuk dari vlog  Presiden Jokowi terhadap siswa 

SMA di Kota Makassar ? 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah yang  telah penulis kemukakan, maka 

penelitian ini bertujuan: 

1. Untuk mengetahui tanggapan siswa SMA di kota Makassar 

setelah menonton vlog Presiden Jokowi 

2. Untuk mengetahui citra yang muncul dari vlog Presiden Jokowi 

terhadap siswa SMA di kota Makassar 

2. Kegunaan Penelitian 

   Dengan tercapainya tujuan dari peelitian ini, maka diharapkan dapat 

memberikan manfaat sebagai berikut : 

a) Secara Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu 

media informasi dan bahan rujukan bagi penelitian lain dalam kajian 

Ilmu Komunikasi, khusunya mengenai pembentukan personal 

branding  melalui media sosial salah satunya Youtube. 

b) Secara Praktis  

Penelitian ini diharapkan dapat memberi gambaran mengenai 

pentingnya personal branding bagi setiap orang serta sebagai bahan 
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kajian penelitian karya ilmiah realisasi penugasan dan kewajiban 

dari mahasiswa/i Universitas Hasanuddin. 

 

D. Kerangka Konseptual 

Setiap individu terlahir unik dan memiliki pengalaman serta tanggapan yang 

berbeda dalam terhadap suatu permasalahan. Teori Perbedaan Individual 

(Individual Differences Theory) membahas mengenai hal tersebut dan 

dikemukakan oleh Melvin D. Defleur . DeFleur (Bungin, 2008: 278) berasumsi 

bahwa pesan-pesan media berisi stimulus tertentu yang berinteraksi secara 

berbeda-beda dengan karakteristik  pribadi dari para anggota audiens. Teori ini 

menelaah perbedaan-perbedaan diantara individu-individu sebagai sasaran media 

ketika mereka diterpa sehingga menimbulkan efek tertentu. 

Teori lain selain teori perbedaan individu yang membahas  tentang  terpaan 

media terhadap khalayak adalah teori Stimulus-Organism-Response atau yang lebih 

dikenal dengan Teori S-O-R.  Menurut stimulus organism  response ini, efek yang 

ditimbulkan adalah reaksi khusus terhadap stimulus khusus sehingga seseorang 

dapat mengharapkan dan memperkirakan kesesuaian antara pesan dan reaksi 

komunikan.  

Jadi unsur-unsur dalam model ini yang diambil dalam Effendy  (2003; 254)  

adalah ; 

 Pesan (stimulus, S) 

 Komunikan (organism, O) 

 Efek (Response, R) 
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 Media memang berpengaruh kepada individu, tetapi pengaruh ini tidak 

hanya diterima begitu saja melainkan individu dapat menyaring berbagai 

informasi yang diterimanya. Hal ini berkenan dengan teori Uses and Gratification 

yang dimana teori ini tidak tertarik pada apa yang dilakukan oleh media pada diri 

orang, tetapi ia tertarik pada apa yang dilakukan orang terhadap media. Khalayak 

dianggap secara aktif menggunakan media untuk memenuhi kebutuhannya 

(Rakhmat, 2007: 65). Lima asumsi dasar teori Uses and Gratification, yaitu : 

a. Audiens aktif dan berorientasi pada tujuan ketika menggunakan media 

Perilaku komunikasi audiens mengacu pada target dan tujan yang ingin 

dicapai serta berdasarkan motivasi, audiens melakukan pilihan terhadap 

isi media berdasarkan motivasi, tujuan, dan kebutuhan personil mereka. 

b. Isiatif untuk mendapatkan kepuasan media ditentukan audiens 

Audiens memiliki kewenangan penuh dalam proses komunikasi massa. 

c. Media bersaing dengan sumber kepuasan lain 

Peonton harus memberikan perhatian kepada pesan media untuk dapat 

dipengaruhi. Pilihan personal dan perbedaan individu merupakan 

pengaruh kuat mengurangi efek media. 

d. Audiens sadar sepenuhnya terhadap ketertarikan, motif, dan 

penggunaan media 

Audiens melakukan pilihan secara sadar terhadap media tertentu yang 

akan digunakannya. 

e. Penilaian isi media ditentukan oleh audiens 
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Seorang yang membaca surat kabar tertentu tidak berarti ia merasa puas 

dengan surat kabar yang dibacanya karena mungkin hanya surat kabar 

itu yang tersedia.  

Oleh karena khalayak dianggap aktif dalam menggunakan media, maka 

respon yang diperlihatkan oleh setiap individu juga berbeda. Ada 3 pengaruh yang 

ditimbulkan oleh media massa dalam hal ini vlog  yaitu efek kognitif (pengetahuan), 

efek afektif (emosional dan perasaan), dan efek behavioral (perilaku). Begitupun, 

reaksi tiap individu dalam menerima dan menganggapi pesan yang bersifat umum 

dan universal dari komunikator. Hal ini karena, pesan yang diterima, disaring, 

dipikirkan dan dipertimbangkan. (Wulan, 2008; 9) 

Gambar 1.1 

Teori Stimulus-Organism-Respon 

Perubahan sikap seseorang bisa terjadi hanya jika benar-benar menyentuh 

aspek-aspek kognitif seseorang. Stimulus atau pesan yang disampaikan bisa secara 

langsung diterima ataupun ditolak. Konten dalam vlog Presiden Jokowi adalah  

sebuah stimulus.Konten tersebut merupakan video-video yang membahas tentang 

kegiatan-kegiatan Presiden Jokowi sebgai vlogger yang menunjukkan kredibilitas, 
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daya tarik dan kemampuannya sebagai seorang vlogger dengan isi dan 

penyampaiannya yang harus menarik, dapat dimengerti dan diterima penonton 

dalam hal ini adalah siswa SMA kota Makassar. Dalam sebuah penelitian yang 

dilakukan Eribka dalam sebuah Jurnal yang diterbitkan di tahun 2017, indikatornya 

dapat dijabarkan sebagai berikut : 

1. Kredibilitas,seorang vlogger 

- Kepercayaan yang didapat dari penonton 

- Keahliah dalam membuat vlog 

2. Daya Tarik seorang vlogger 

- Secara fisik 

- Memiliki kesamaan dengan penonton. Misalnya : umur dan 

minat 

3. Kemampuan menginspirasi seorang vlogger 

- Menimbulkan perasaan kagum pada penonton terhadap 

dirinya 

4. Isi vlog  menarik perhatian 

- Memiliki hal yang berbeda dari video lain 

- Bahasa yang mdah dipahami 

- Memberi informasi  

- Bersifat menghibur 

Proses komunikasi atau penyampaian pesan inilah yang harus dicerna oleh 

seseorang, kemudian diberi perhatian, pemahaman dan keyakinan. Setelah itu 
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Variabel control 

- Jenis kelamin 
- Frekuensi menonton vlog 
- Durasi menonton vlog 

Variabel Bebas (x) 

Vlog Presiden Jokowi 

1. Kredibilitas 

2. Daya Tarik 

3. Kemampuan 

Menginspirasi 

4. Isi 

 

Variabel Terikat (y) 

Tanggapan Siswa SMA Kota 

Makassar 

- Kognitif 

- Afektif 

- Konatif  

 

barulah komunikan mengerti pesan tersebut. Lalu komunikan mengolah dan 

menerimanya dan terjadilah perubahan sikap. 

Gambar 1.2 

Skema Kerangka Konseptual 

 

 

 

 

 

 

E. Definisi Operasional 

1. Tanggapan  

Tanggapan atau respon merupakan kesan yang ditimbulkan setelah 

siswa SMA menonton video blog Presiden Jokowi.  

2. Siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) pada penelitian ini merupakan 

siswa SMA di kota Makassar yang sedang duduk di kelas 11 dan 12 

karena dianggap usia mereka yang memenuhi persyaratan sebagai 

pemilih pemula dan merupakan penonton video blog Presiden Jokowi 

3. Vlog atau video blog merupakan sebuah blog yang dibuat dalam bentuk 

video atau audio visual. Dalam penelitian ini, video blog yang dimaksud 
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adalah semua konten video yang diunggah keakun Youtube Presiden 

Jokowi. 

4. Kredibilitas adalah kepercayaan yang didapatkan dari penonton serta 

keahlian dalam membuat vlog. 

5. Kemampuan menginspirasi adalah kemampuan menjadi teladan yang 

memberikan rasa kagum bagi penonton terhadap Presiden Jokowi. 

F. Metode Penelitian 

1. Waktu dan Objek Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan selama 2 bulan yaitu mulai bulan Agustus  2017 

sampai dengan bulan Oktober 2017. Lokasi penelitian akan bertempat di Kota 

Makassar pada enam sekolah yang berbeda yaitu : SMA Negeri 17, SMA Negeri , 

SMA Baji Minasa, SMA Katolik Rajawali, SMA Muhammadiyah 4, SMA 

Khadijah dan SMA Kristen Soleman. Sekolah-sekolah tersebut merupakan sekolah 

dengan 3 akreditasi dan mewakili sekolah swasta dan Negeri yang ada di kota 

Makassar. 

2. Tipe Penelitian 

Tipe ini merupakan penelitian deskriptif yang menggunakan metode 

penelitian kuantitatif dengan cara survei. Survei dilakukan untuk mendapatkan hasil 

dari sejumlah responden yang akan diberikan kuesioner, yang nantinya akan 

disebarkan kepada sampel-sampel yang sudah ditentukan. Penelitian ini akan 

dilakukan terhadap remaja Kota Makassar yang pernah menonton video blog 

Presiden Jokowi. 
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3. Operasionalisasi Konsep 

Sebelumnya telah dijelaskan mengenai indicator-indikator yang 

digunakan dalam penelitian ini. Indikator tersebut merupakan hasil 

operasionalisasi dari konsep Konten vlog dan teori S-O-R oleh Effendy. 

Agar lebih jelas indikator tersebut dapat digambarkan melalui tabel berikut  

Tabel 1.1 

Tabel Operasionalisasi Konsep 

 

No. Dimensi  Unit Analisis  Indikator 

1.  `konten vlog Kredibilitas   Kepercayaan penonton 

 Keahlian membuat vlog 

  Daya tarik  Secara fisik 

 Kesamaan terhadap 

penonton 

  Kemampuan 

menginspirasi 

 Menimbulkan kekaguman 

  Isi   Berbeda dengan video lain 

 Bahasa mudah dipahami 

 Informative 

 Menghibur  

2.  Tanggapan 

Penonton 

Kognitif   Mengetahui vlog  Presiden 

Jokowi 

 Mengetahui pesan/ 

informasi dalam vlog  

Presiden Jokowi 

  Afektif   Menyukai menonton vlog  

Presiden Jokowi 

 Senang/tidak senang 

setelah menonton vlog  

Presiden Jokowi 

  Konatif   Ingin menonton lagi vlog  

Presiden Jokowi 

 



16 

 

 

4. Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas 11 dan 12 Sekolah 

Menengah Atas (SMA) di Kota Makassar sebesar 28.117 orang. Populasi tersebut 

dipilih dengan pertimbangan siswa kelas 11 dan 12 merupakan generasi muda 

yang sekaligus calon pemilih pemula potensial pada Pemilu mendatang.  

N = 28.117 

e = 5% = 0,05 

jawab : 

n =     = n =   

    n = 394,38 

                  = dibulatkan menjadi 400 

Sampel yang ditarik dari populasi tersebut adalah sebanyak 400. Jumlah 

tersebut merupakan siswa-siswa dari beberapa SMA di Kota Makassar yakni : SMA 

Negeri 1 Makassar, SMA Negeri 17 Makassar, SMA Negeri 20Makassar, SMA 

Katolik Rajawali, SMA Muhammadiyah 4, SMA Khadijah. Sampel tersebut dipilih 

oleh peneliti karena dianggap memiliki karakter yang dapat merepresentasikan 

perilaku siswa SMA di Kota Makassar. Dengan menggunakan Quota Sampling, 

yakni penentuan sampel dari populasi yang mempunyai kriteria-kriteria tertentu 

hingga memenuhi kuota yang diinginkan. Sekolah-seolah tersebut dianggap dapat 

merepresentasi siswa SMA di Kota Makassar berdasarkan kriteria akreditasi 

sekolah. 

        28.117 

1 + 28.117(0,05)2  

        28.117 

        71,2925    
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Tabel 1.2 

Sampel Per Sekolah 

Sekolah Populasi Sampel 

SMA Negeri 17 818 818/2803x 400 = 116 

SMA Negeri 1 877 877/2803 x 400 = 125 

SMA Katolik Rajawali 875 875/2803 400 = 125 

SMA Baji Minasa 120 120/2803 x 400 = 17 

SMA Khadijah 59 59/2803 x 400 = 9 

SMA Muhammadiyah 4 54 54/2803 x 400 = 8 

Sumber : Database Setiap Sekolah, 2017 
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5. Teknik Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah : 

a. Studi Pustaka 

Yaitu teknik pengumpulan data yang didapat dari buku-buku panduan dan 

referensi yang sesuai dengan masalah yang dibahas, dengan cara mempelajari dan 

menelaah hal-hal yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan. 

b. Kuesioner 

Kuesioner adalah daftar pertanyaan yang harus diisi oleh responden. 

Kuesioner yang dibuat oleh peneliti berisi pertanyaan dan pernyataan sesuai dengan 

objek penelitian yang akan disebarkan kepada responden yang telah ditentukan. 

Kuesioner yang dibuat berdasarkan kerangka konseptual. 

Kuisioner yang dibagikan dalam bentuk hard copy kepada siswa SMA di 

Kota Makassar dan akan diberi secara acak pada saat peneliti sudah memulai 

penelitiannya.  

6. Teknik Analisis Data 

Analisis penelitian ini adalah analisis dengan menggunakan teknik univariat 

yaitu, analisis terhadap satu variabel. Jenis analisis ini dilakukan untuk riset 

deskriptif, dengan menggunakan statistik deskriptif Kriyantono (2006:168).  

Statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan perilaku objek penelitian 

dalam penelitian ini yaitu siswa SMA di Kota Makassar 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Komunikasi Massa 

1. Konsep Komunikasi Massa 

Komunikasi massa (mass communication), dapat didefinisikan sebagai suatu 

jenis komunikasi yang ditujukan kepada sejumlah audiens yang tersebar, heterogen, 

dan anonim melalui media massa cetak atau elektronik sehingga pesan yang sama 

dapat diterima secara serentak dan sesaat. Menurut Mulyana (2007:83), komunikasi 

massa adalah komunikasi yang menggunakan media massa, baik cetak (surat kabar, 

majalah) atau elektronik (radio, televisi), berbiaya relatif mahal, yang dikelola oleh 

suatu lembaga atau orang yang dilembagakannya, yang ditujukan kepada sejumlah 

besar orang yang tersebar dibanyak tempat, anonim, dan heterogen.  

Defenisi Komunikasi massa yang paling sederhana dikemukakan oleh 

Bittner dalam Rakhmat (2004;188) adalah pesan yang dikomunikasikan melalui 

media massa pada sejumlah besar orang. Ahli komunikasi lainnya, Joseph A. 

Devito merumuskan defenisi komunikasi massa yang pada intinya merupakan 

penjelasan tentang pengertian massa serta media yang digunakan. Dia 

mengemukakan definisinya dalam dua bagian yaitu: Pertama, komunikasi massa 

adalah komunikasi yang ditujukan kepada massa, kepada khalayak yang luar biasa 

banyaknya. Kedua, komunikasi massa adalah komunikasi yang disalurkan oleh 

pemancar-pemancar audio atau visual. Komunikasi massa barangkali akan lebih 

mudah dan lebih logis didefenisikan menurut bentuknya, televisi, radio, siaran, 

surat kabar, majalah, dan film Effendy (2003:26).  
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Tujuan dari komunikasi massa itu adalah untuk mempengaruhi orang lain 

dengan menggunakan berbagai media yang ada. Semakin berkembangnya ilmu 

pengetahuan, komunikasi massa yang dahulu hanya menggunakan media cetak 

ataupun media elektronik, menjadi luas dalam memberikan informasi dan 

berkembang menjadi media baru atau new media. 

2. Karakteristik Komunikasi Massa 

Komunikasi massa memiliki ciri dan karakteristik tersendiri, itu semua meliputi 

sifat dan unsur yang tercakup didalamnya. Menurut Suprapto (2009) karakteristik 

tersebut antara lain: 

1. Komunikator Bersifat Melembaga  

Komunikator dalam komunikasi massa merupakan gabungan antara 

berbagai macam unsur dan bekerja satu sama lain dalam sebuah lembaga. 

Didalam komunikasi massa, komunikator adalah lembaga media massa itu 

sendiri. Itu artinya, komunikatornya bukan orang per orang. Komunikator 

dalam komunikasi massa biasanya adalah media massa (surat kabar, televisi, 

stasiun radio, majalah dan penerbit buku. Menurut Nurudin (2014) media massa 

disebut sebagai organisasi sosial karena merupakan kumpulan beberapa 

individu yang dalam proses komunikasi massa tersebut.  

2.  Komunikan dalam Komunikasi Massa Bersifat Heterogen. 

Komunikan dalam komunikasi massa sifatnya heterogen, artinya pengguna 

media itu beragam pendidikan, umur, jenis kelamin, status sosial, tingkat ekonomi, 

latar belakang budaya, punya agama atau kepercayaan yang tidak sama pula. Selain 

itu menurut Ardianto (2004) dalam komunikasi massa, komunikator tidak mengenal 
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komunikan (anonim) karena komunikasinya menggunakan media dan tidak tatap 

muka. 

3.  Pesan Bersifat Umum. 

Pesan-pesan dalam komunikasi massa itu tidak ditujukan kepada satu 

orang atau satu kelompok masyarakat tertentu, melainkan kepada khalayak 

yang plural. Oleh karena itu pesan-pesan yang dikemukakan tidak boleh 

bersifat khusus atau sengaja diperuntukkan golongan tertentu. Misalnya dalam 

pemlihan kata dalam siaran radio, sebisa mungkin menggunakan bahasa yang 

mudah dimengerti oleh pendengarnya. 

4.  Komunikasinya Berlangsung Satu Arah. 

Karena komunikasi massa itu melalui media massa, maka komunikator dan 

komunikannya tidak dapat melakukan kontak langsung. Komunikator aktif 

menyampaikan pesan dan komunikan aktif menerima pesan, namun diantara 

keduanya tidak dapat melakukan dialog sebagaimana halnya terjadi dalam 

komunikasi antarpribadi. 

5.  Menimbulkan Keserempakan. 

Khalayak suatu media massa dalam jumlah yang banyak mampu secara 

bersamaan memperhatikan pesan yang dikomunikasikan melalui media 

tersebut, misalnya pada saat radio menyiarkan suatu berita, ada khalayak di 

lokasi yang berbeda menyimak tayangan tersebut. 
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6.  Mengandalkan Peralatan Teknis. 

Media massa sebagai  alat  utama  dalam menyampaikan  pesan  kepada 

khalayaknya sangat membutuhkan bantuan peralatan teknis. Peralatan teknis 

yang dimaksud adalah misalnya pemancar untuk media elektronik.   

7.  Dikontrol oleh Gatekeeper. 

Gatekeeper yang sering disebut dengan penjaga gawang adalah orang yang 

sangat berperan dalam penyebaran informasi melalui media massa. Gatekeeper 

ini berfungsi sebagai orang yang ikut menambah atau mengurangi, 

menyederhanakan, mengemas agar semau informasi yang disebarkan lebih 

mudah dipahami. Gatekeeper juga berfungsi untuk menginterpretasikan pesan, 

menganalisis, menambah atau mengurangi pesan - pesannya. Menurut Nurudin 

(2004) mengatakan bahwa :  

Pihak yang ikut menentukan pengemasan sebuah pesan dari media massa. 

Keberadaan gatekeeper sama pentingnya dengan peralatan mekanis yang harus 

dipunyai media dalam komunikasi massa. Oleh karena itu, gatekeeper menjadi 

keniscayaan keberadaannya dalam media massa dan menjadi salah satu cirinya. 

3. Unsur-Unsur Komunikasi Massa 

Komunikasi massa merupakan proses yang dilakukan melalui media massa 

dengan berbagai tujuan komunikasi dan untuk menyampaikan informasi kepada 

khalayak luas. Dengan demikian, unsur-unsur penting dalam komunikasi massa 

adalah: 

1. Komunikator  
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a. Merupakan pihak yang mengandalkan media massa dengan teknologi 

informasi modern sehingga dalam menyebarkan suatu informasi, maka 

informasi tersebut dengan cepat ditangkap oleh publik  

b. Komunikator dalam penyebaran informasi mencoba berbagai informasi, 

pemahaman, wawasan, dan solusi-solusi dengan jutaan massa yang 

tersebar tanpa diketahui jelas keberadaan mereka. 

c. Komunikator juga berperan sebagai sumber pemberitaan yang mewakili 

institusi formal yang bersifat mencari keuntungan dari penyebaran 

informasi tersebut. 

2. Media Massa 

Menurut Bungin (2009) mengatakan bahwa :  

Media massa merupakan media komunikasi dan informasi yang melakukan 

penyebaran secara massal dan dapat diakses oleh masyarakat secara massal 

pula. Media massa adalah institusi yang berperan sebagai agent of change, 

yaitu sebagai institusi pelopor perubahan. Ini adalah paradigma utama 

media massa.  

 

Dalam menjalankan paradigmanya media massa berperan: 

 

a. Sebagai institusi pencerahan masyarakat, yaitu perannya sebagai media 

edukasi. 

b. Sebagai media informasi, yaitu media yang setiap saat menyampaikan 

informasi kepada masyarakat. 

c. Media massa sebagai media hiburan.  

3. Informasi Massa 

Informasi massa merupakan informasi yang diperuntukan kepada 

masyarakat secara massal, bukan informasi yang hanya boleh dikonsumsi 
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oleh pribadi. Dengan demikian, maka informasi massa adalah milik publik, 

bukan ditujukan kepada individu masing-masing. 

4. Gatekeeper 

Merupakan penyeleksi informasi informasi. Sebagaimana diketahui bahwa 

komunikasi massa dijalankan oleh beberapa orang dalam organisasi media 

massa, mereka inilah yang akan menyeleksi informasi yang akan disiarkan 

atau tidak disiarkan.  

5. Khalayak 

Khalayak merupakan massa yang menerima informasi massa yang 

disebarkan oleh media massa, mereka ini terdiri dari publik pendengar atau 

pemirsa sebuah media massa. 

6. Umpan Balik 

Umpan balik dalam komunikasi massa umumnya mempunyai sifat tertunda 

sedangkan dalam komunikasi tatap muka bersifat langsung. Akan tetapi, 

menurut Bungin konsep umpan balik tertunda dalam komunikasi massa ini 

telah dikoreksi karena semakin majunya teknologi, maka proses penundaan 

umpan balik menjadi sangat tradisional. 

4. Fungsi Komunikasi Massa 

Fungsi dari komunikasi massa adalah sebagai berikut:  

1. Penafsiran (Interpretation)  

Berbentuk komentar dan opini yang ditujukan kepada khalayak, serta 

dilengkapi perspektif (sudut pandang) terhadap berita atau tanyangan yang 

disajikan. 



25 

 

 

2. Pertalian (Linkage) 

Menyatukan anggota masyarakat yang beragam sehingga membentuk 

pertalian berdasarkan kepentingan dan minat yang sama tentang sesuatu. 

3. Penyebaran Nilai-nilai (Transmission Of Values) 

Dengan cara media massa itu ditonton, didengar, dan dibaca. Media massa 

itu memperlihatkan kepada kita bagaimana mereka bertindak dan apa yang 

diharapkan oleh mereka. 

4. Hiburan (Entertaiment)  

Berfungsi sebagai penghibur tiada lain tujuannya adalah untuk mengurangi 

ketegangan pikiran khalayak.  

5. Fungsi Informasi 

Media massa berfungsi sebagai penyebar informasi bagi pembaca, 

pendengar, atau pemirsa. 

6. Fungsi Pendidikan 

Salah satu cara media massa dalam memberikan pendidikan adalah dengan 

melalui pengajaran etika, nilai, serta aturan-aturan yang berlaku bagi 

pembaca atau pemirsa. 

7. Fungsi Mempengaruhi 

Secara implisit terdapat pada tajuk/editorial, features, iklan, artikel dan 

sebagainya. 

8. Fungsi Proses Pengembangan Mental. 

Media massa erat kaitannya dengan prilaku dan pengalaman kesadaran 

manusia. 
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9. Fungsi Adaptasi Lingkungan 

Yakni penyesuaian diri terhadap lingkungan dimana khalayak dapat 

beradaptasi dengan lingkungannya dengan dibantu oleh media massa, ia 

bisa lebih mengenal bagaimana keadaan lingkungannya melalui media 

massa. 

10. Fungsi Memanipulasi Lingkungan  

Berusaha untuk mempengaruhi, komunikasi yang digunakan sebagai alat 

kontrol utama dan pengaturan lingkungan. 

11. Fungsi Meyakinkan (To Persuade) 

Menurut Effendy (2003) Pertama, mengukuhkan atau memperkuat sikap, 

kepercayaan atau nilai seseorang. Kedua, mengubah sikap, kepercayaan, 

atau nilai seseorang dan menggerakan seseorang untuk melakukan sesuatu. 

5. Efek Komunikasi Massa 

Komunikasi mempunyai efek tertentu menurut Liliweri (2004), secara 

umum terdapat tiga efek komunikasi massa, yaitu: 

1.  Efek kognitif. 

Pesan komunikasi massa mengakibatkan khalayak berubah dalam hal 

pengetahuan, pandangan, dan   pendapat   terhadap sesuatu yang diperolehnya. 

Efek ini berkaitan dengan transmisi pengetahuan, keterampilan, kepercayaan, 

atau informasi. 
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2.  Efek afektif. 

Pesan komunikasi massa mengakibatkan berubahnya perasaan tertentu dari 

khalayak. Orang dapat menjadi lebih marah dan berkurang rasa tidak senangnya 

terhadap suatu akibat membaca surat kabar, mendengarkan radio atau menonton 

televisi. Efek ini ada hubungannya dengan emosi, sikap, atau nilai. 

3.  Efek konatif. 

Pesan komunikasi massa mengakibatkan orang mengambil keputusan 

untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Efek ini merujuk pada prilaku 

nyata yang dapat diminati, yang meliputi pola-pola tindakan, kegiatan, atau 

kebiasaan berprilaku. 

B. New Media 

1. Pengertian New Media 

Saat ini masyarakat telah memasuki era media baru. Media baru tidak lagi 

hanya mementingkan isi pesan untuk di siarkan saja, tetapi lebih kepada 

interaktivitas. Dari segi perangkat media, era media baru ditandai dengan 

konvergensi media. Konvergensi media yaitu integrasi dari tiga aspek, yakni 

telekomunikasi, data komunikasi, dan komunikasi massa dalam satu medium 

menurut Dijk dalam Nasrullah (2014:15). 

Isitlah media baru pada umumnya merujuk pada media-media digital yang 

interaktif, memadukan komunikasi dua arah, dan melibatkan beberapa bentuk 

komputer yang berlawanan dengan media lama seperti telepon, radio dan TV. 

Media baru merupakan terobosan sejak adanya kehadiran internet. Dennis Mcquail 
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(2011:42) menyebutkan bahwa istilah ‘media baru’ (new media) telah digunakan 

sejak tahun 1960-an dan telah mencakup seperangkat teknologi komunikasi terapan 

yang semakin berkembang dan beragam.  

2. Karakteristik New Media 

McQuail (2010:124) menjelaskan, ciri utama media baru yaitu : (1) adanya 

saling keterhubungan, (2) aksesnya terhadap khalayak individu sebagai penerima 

maupun pengirim pesan, (3) interaktifitas, (4) kegunaan yang beragam sebagai 

karakter yang terbuka dan (5) bersifat ada di mana-mana. 

Munculnya media baru sejalan dengan perkembangan teknologi digital. 

Media baru juga mempunyai karakteristik tersendiri antara lain interaktif, 

hipertekstual, jaringan maya, simulasi dan digital.  

Karakter interaktif menjadi salah satu kunci dari media baru, karena jika 

dibandingkan dengan media konvensional seperti surat kabar, radio ataupun televisi 

, media baru diakui paling interaktif. Meski pada media konvensional juga terdapat 

program maupun rubrik yang dapat memberi sifat interaktif seperti program 

talkshow ataupun kolom pembaca, namun hal tersebut tetap melalui tahap seleksi 

atau gatekeeping dari media tersebut. setiap orang dapat berinteraksi, bertukar 

informasi, berbisnis dan sebagainya pada media baru hanya dengan internet. 

Karakteristik media baru selanjutnya adalah hipertekstual, yang berarti 

setiap informasi yang sudah ada di media lama seperti televise,radio, dan surat 

kabar dapat kembali dimasukkan ke dalam media baru dengan tampilan yang telah 
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disesuaikan. Dengan kata lain, media baru digunakan sebagai database 

perpindahan data dari media lama ke media baru sehingga tidak hilang begitu saja. 

Media baru juga bersifat jaringan networking , dalam media baru internet 

terdapat beberapa jaringan yang saling menguatkan untuk mempermudah orang 

menemukan dan menggunakan internet dalam pencarian informasi seperti jaringan 

World Wide Web (www), situs media sosial, blog networks, forum online dan 

sebagainya. 

Selanjutnya media baru bersifat maya atau virtual. Karakteristik ini juga 

melemahkan media baru internet karena sifatnya yang maya sehingga identitas 

seseorang atau kelompok pada media baru menjadi tidak jelas dan tidak dapat 

dipercaya sepenuhnya. Proses gatekeeping yang bebas mengakibatkan hal ini 

menjadi masalah bagi media baru internet. Wilayah jangakauan penyebaran 

informasi pun sangat bebas dan tanpa batas, sehingga penyebaran informasi dapat 

diakses oleh siapa saja. 

Karakteristik yang kelima ialah simulasi. Zaman digital erat hubungannya 

dengan simulasi atau peniruan. Setiap media baik media lama maupun media baru 

menimbulkan akibat akan ditiru oleh khalayak. Media baru menirukan beberapa hal 

dari media lama lalu selanjutnya khalayak media baru menirukannya informasi 

yang didaptkannya di media baru ke dunia nyata dan mempengaruhi kehidupannya. 

Simulasi berarti melakukan peniruan atau imitasi dari suatu hal kedalam 

kehidupannya sehingga dapat lebih berguna bagi dirinya. 
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Karakteristik yang keenam adalah digital. Dunia digital melakukan semua 

proses dengan menggunakan mesin yang digerakkan oleh sistem informasi yang 

diolah oleh kode atau nomor yang dibuat oleh manusia. Dalam hal ini media 

komunikasi dan representasi biasanya terbentuk dari suara dan cahaya yang telah 

dikodekan dlam suatu sistem. 

3. Manfaat New Media 

Media baru memiliki manfaat di hampir semua kehidupan manusia termasuk 

bidang pendidikan, universitas dapat memanfaatkan fasilitas media baru untuk 

tujuan e-learning menurut Rogers dalam Abrar (2003:73). Selain itu, media baru 

dapat dipergunakan untuk tujuan rekrutmen tenaga kerja baru. Media baru juga 

dapat bermanfaat di bidang sosial denga kehadiran berbagai website yang dapat 

diakses untuk kegiatan sosial deperti Facebook, Twitter, Yahoo Messenger, 

Youtube, Instagram dan media-media sosial lainnya. melalui website tersebut kita 

dapat bersilaturahmi pada sanak saudara yang ada dimanapun serta dapat berkirim 

foto maupun video. Dennis (2005:43) 

New Media memiliki manfaat untuk kita, dengan New Media kita akan 

mendapatkan informasi – informasi dengan mudah dan cepat, berikut ini manfaat 

New Media : (https://fakhrimahdi67.wordpress.com/2015/10/05/pengertian-dan-

konsep-new-media/, diakses 8 Agustus 2017, 16.30 WITA)  

1) Bidang Pendidikan  

Dengan adanya Ebook, sangat memudahkan mahasiswa untuk belajar dan 

mencari materi serta lebih praktis.  

2) Bidang Pencarian Kerja 
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Memudahkan seseorang untuk mengetahui lowongan pekerjaan disuatu 

tempat.  

3) Bidang Sosial  

Dengan hadirnya Facebook, Twitter, Yahoo, Blog, hal tersebut sangat 

membantu untuk berinteraksi dengan seseorang.  

4) Bidang Jual Beli  

Bidang ini juga adalah bidang yang bayak di akses orang, karena pembeli dan 

penjual sama-sama diuntungkan sebagai contoh adalah pembeli yang mempunyai sifat 

malas untuk datang ke store yang menjual barang yang di inginkan dapat mengakses 

website strore yang memiliki barang yang di inginkan. 

C. Media Sosial 

1. Pengertian Media Sosial 

Media sosial seringkali digunakan untuk mempublikasikan konten seperti 

profil, aktivitas, atau bahkan pendapat pengguna, dan juga sebagai media yang 

memberikan ruang komunikasi  dan interaksi dalam jejaring sosial di siberspace. 

Menurut Van Dijk (2003) dalam Nasrullah (2014:36-37), media sosial adalah 

platform media yang memfokuskan pada eksistensi pengguna yang memfasilitasi 

mereka dalam beraktivitas maupun berkolaborasi. Oleh karena itu media sosial 

dapat dilihat sebagai fasilitator online yang menguatkan hubungan antarpengguna, 

sekaligus sebagai sebuah ikatan sosial. 

Media sosial menurut Utari (2011:51) adalah sebuah media online dimana 

para penggunanya dengan mudah berpartisipasi. Berpartisipasi dalam arti 

seseorang akan dengan mudah berbagi informasi, menciptakan konten atau isi yang 
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ingin disampaikan kepada orang lain, memberi komentar terhadap masukanyang 

diterimanya dan seterusnya. Semua dapat dilakukan dengan cepat dan tak terbatas. 

2. Tipe-Tipe Media Sosial 

Menurut Kaplan dan Haenlein (2010:65) beberapa tipe dari media sosial 

diantaranya : 

1. Collaboration project 

Pada proyek kolaborasi ini, website mengijinkan penggunanya untuk dapat 

mengubah, menambah ataupun membuang konten-konten yang ada di website ini. 

2. Micro blogs 

Pada blog dan microblog ini, pengguna lebih bebas dalam mengekspresikan sesuatu 

di blog ini seperti bercerita ataupun mengkritik kebijakan pemerintah. 

3. Content community 

Pada jenis ini, pengguna website dapat saling membagikan konten-konten media, 

seperti video, e book,  gambar, dan lain-lain 

4. Social networking sites 

Pada situs jejaring ini, aplikasi yang menggijinkan pengguna untuk dapat terhubung 

dengan cara membuat informasi pribadi sehingga dapat terhubung dengan orang 

lain. 

5. Virtual game world 

Dunia virtual ini merefleksikan lingkungan 3 dimensi, pengguna dapat muncul 

dalam bentuk avatar-avatar yang diinginkan serta berinteraksi dengan orang lain 

layaknya di dunia nyata. 
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6. Social virtual world 

Pada tipe ini, pengguna dapat merasa hidup di dunia virtual, sama seperti virtual 

game world  yang dapat berinteraksi dengan pengguna lainnya. 

3. Fungsi Media Sosial 

Jan H. Kieztmann mengibaratkan media sosial sebagai sebuah sarang lebah, 

yang membentuk kerangka jaringan yang terdiri dari blok-blok yang berhubungan 

satu sama lain.  Liliweri (2015: 292-293). 

1. Identity berfungsi mencirikan bagaimana para pengguna mengungkapkan identitas 

dirinya ditengah-tengah koneksi dengan pengguna lain. 

2. Conversation berfungsi sebagai aktivitas pengguna berkomunikasi dengan pengguna 

lain 

3. Sharing  membantu pengguna melakukan sharing yakni melakukan distribusi pesan, 

menerima pesan dan bertukar pesan. 

4. Presence berfungsi untuk menyadarkan kita tentang kehadiran para pengguna baik 

sebagai pribadi maupun sebagai individu dari mana pengguna berasal. 

5. Relationship berfungsi menunjukkan sejauh mana pengguna dapat berhubungan 

dengan pengguna lain. 

6. Reputation berfungsi sebagai ukuran sejauh mana  pengguna dapat mengidentifikasi 

status sosial orang lain termasuk menyatakan diri mereka. 

7. Groups berfungsi untuk ukuran sejauh mana para pengguna dapat membentuk 

komunitas, kelompok atau bahkan masyarakat baru. 

D. Youtube 

Youtube adalah sebuah situs video sharing (berbagi video) yang popular 

saat ini. Didirikan pada Februari 2005 oleh tiga orang mantan karyawan Paypal, 
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yaitu Chad Hurley, Steve Chen dan Jawed Karim. Pada tahun 2006, Youtube dibeli 

oleh Google yang bekerja sama dengan CBS, BBC, Universal Music Group, Sony 

Music Group, Warner Music Group, NBA, The Sundance Channel dan lainnya. 

Youtube dibeli oleh Google dengan harga yang fantastis, yaitu 1.65 juta dollar. 

Para pengguna Youtube bisa menaruh, menonton dan berbagi klip video 

secara gratis.Umumnya video-video di Youtube adalah klip music (video klip), 

film, TV serta video buatan penggunanya sendiri. Format yang digunakan video-

video di Youtube dapat diputar dalam browser web yang memiliki plugin Flash 

Player.Hal menarik lainnya ialah Youtube dapat membantu seseorang untuk 

menjadi broadcaster masa mendatang karena melalui Youtube ini orang-orang 

dapat mendokumentasikan segala kejadian yang ada, dan ini merupakan suatu 

latihan Budiargo (2015:47) 

Dikutip dalam Miller (2009:7) menurut perusahaan riset pasar comScore, 

Youtube secara konsisten berada  dalam peringkat lima teratas dari semua situs 

web, dengan hampir 80 juta pengunjung per bulan. Dan pengunjung tersebut 

menonton banyak video yaitu lebih dari tiga miliar video per bulan, atau sepertiga 

dari semua video yang dilihat di web. Maka, tidak mengherankan, bahwa Youtube 

mengganti televisi tradisional bagi banyak pengguna. Menurut Google, rata-rata 

penonton Youtube menghabiskan 164 menit online setiap hari, sebaliknya, orang-

orang hanya menghabiskan 130 menit per hari menonton televisi tradisional. 

Sejak kemunculannya, Youtube banyak mengalami perkembangan hingga 

menjadi situs berbagi video terbesar seperti sekarang. Dengan posisi seperti itu, tak 
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heran jika Youtube kemudian menjadi wadah bagi jutaan video, baik video dengan 

konten terkini maupun lawas. Jenis kontennya pun beragam, mulai dari musik, 

cuplikan acara TV, film, tutorial, demo, dll. Tak jarang video-video yang muncul 

di Youtube menjadi “virus”, menyebar dengan mudahnya dan muncul diberbagai 

media seperti blog, media sosial, homepage sebuah website, perangkat mobile, 

bahkan acara TV. Video-video populer seperti itu tersebar dari satu penonton ke 

penonton lain, sehingga bisa jadi video tersebut ditonton sampai ribuan bahkan 

sampai jutaan kali. 

Negara-negara maju yang dimana masyarakatnya sudah terbiasa dengan 

teknologi dan dukungan koneksi internet yang berkualitas, telah menjadikan 

Youtube sebagai tontonan sehari-hari. Youtube berangsur-angsur menggeser peran 

televisi, dan menjadi pilihan bagi mereka yang ingin menonton tayangan video 

berdasarkan preferensinya masing-masing. 

Keunggulan Youtube terletak pada kemudahan pengoperasiannya. Mencari 

video bisa dilakukan dengan mudah hanya dengan bermodalkan kata kunci. 

Menonton video saja, cukup dengan menekan tombol play. Mengunggah video bisa 

dilakukan hanya dengan beberapa kali klik. Tim internal Youtube juga selalu 

memperbarui layanan dengan teknologi terkini, termasuk dalam hal konversi file, 

hosting, format video, dan penambahan sejumlah fitur. 

Audiens YouTube dapat mengakses channel seseorang untuk mengetahui 

lebih lanjut dan dapat terhubung dengannya. Meskipun setiap halaman profil 

pengguna unik, semua halaman mengandung unsur utama yang sama, seperti: 
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 Informasi tentang pengguna, termasuk link untuk berlangganan saluran tersebut 

 Video yang diunggah oleh pengguna 

 Link untuk menghubungkan ke pengguna, melalui email, komentar, dan 

sebagainya-termasuk link ke website non-YouTube pengguna tersebut 

 Link ke video pengguna favorit, playlist, kelompok, teman, dan sejenisnya 

 Pelanggan ke saluran pengguna 

 Komentar di saluran pengguna 

 Video favorit pengguna 

 Saluran yang ditonton oleh pengguna 

Jika audiens menyukai apa yang dilihatnya di laman saluran Anda, maka 

mereka bisa berlangganan saluran itu. Miller (2011:180) 

E. Video Blog (Vlog) 

 

1. Sejarah singkat Vlog 

Menurut Clarkson (2015:10) dalam bukunya Vlog It! , asal-usul vlog atau 

kegiatannya yang disebut vlogging dapat ditelusuri kembali pada bulan Januari 

tahun 2000. Seorang bernama Adam Kontras yang waktu itu pindah ke L.A untuk 

mengejar karir dalam sebuah bisnis pertunjukan, mulai mem-posting klip video 

dalam blog perjalanannya. Klip pertamanya hanya berlangsung selama 14 detik. 

Video tersebut memuat Adam dan tunangannya Jessica di lift hotel mereka di 

Springfield, Missouri, Amerika Serikat. Sampai saat ini Adam masih melakukan 

kegiatan vlogging dan telah menjadi orang terlama yang melakukan vlogging di 

dunia. 
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Kemudian pada tahun 2005 vlogging benar-benar muncul sebagai sarana 

ekspresi diri ketika sebuah situs baru yang inovatif bernama Youtube diciptakan. 

Youtube memungkinkan pengguna untuk meng-upload dan berbagi konten video. 

Tiba-tiba ada ledakan dari orang menciptakan dan menonton video blog - pada 

tahun 2006 diperkirakan 100 juta video ditonton setiap hari. Pada 2009, Youtube 

bahkan mendapatkan satu miliar kunjungan per hari, Clarkson (2015:10) 

2. Pengertian Vlog 

 Video-blogging, atau biasa disingkat Vlogging merupakan suatu bentuk 

kegiatan blogging dengan menggunakan medium video di atas penggunaan teks 

atau audio sebagai sumber media utama. Menurut Educase Learning Initiative, 

berbagai perangkat seperti ponsel berkamera, kamera digital yang bisa merekam 

video, atau kamera murah yang dilengkapi mikrofon merupakan modal yang mudah 

untuk melakukan aktivitas vlog, David (2017:8) 

Stephanie Clarkson (2015) dalam bukunya Vlog It! menyebutkan, Vlog is a 

video log. A blog posted in video form. Yaitu dimana vlog atau video log merupakan 

sebuah blog yang dibuat dalam bentuk video atau audio visual. Lalu, orang yang 

membuat vlog disebut dengan vlogger, dimana Stephanie menyebutkan pengertian 

vlogger adalah an individual documenting their life, thoughts, opinions and 

interests in video form on the web.  
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3. Manfaat Video Blog (Vlog)  

 Umumnya vlog  dibuat untuk menyajikan informasi yang menarik, 

menghibur, lucu, edukatif. Aisyah (2017:58) menyebutkan manfaat vlog sebagai 

berikut: 

1) Sebagai media aktualisasi diri, salah satu kebutuhan manusia adalah to be 

recognized untuk diakui kehadirannya, diperhatikan dan menunjukkan 

siapa dirinya, apa yang dia perhatikan, hal yang menjadi ketertarikannya 

dan apa yang tidak dia senangi.  

2) Personal Branding dapat membantu untuk mendapatkan self positioning 

atau memposisikan diri berdasarkan apa yang anda lakukan.  

3) Dapat digunakan sebagai media pormosi  

4) Mendapatkan Penghasilan. Ada dua cara untuk mendapatkan penghasilan 

dari internet:  

a. Direct Income – dengan cara mengupdate content untuk meningkatkan 

jumlah viewer maka pemilik akan mendapat iklan di sela-sela video 

miliknya. 

b. Indirect Income – dengan cara mempromosikan bisnis anda atau 

memperkenalkan status diri anda misalnya membuat portofolio diri anda 

sehingga viewer merasa terkesima dan diharap akan mengkontak anda 

untuk pembicaran lebih lanjut. 

5) Media Sharing. Sebagai tempat untuk berbagi apa yang dia ketahui serta 

berbagi ilmu pengetahuan.  
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6) Mendapatkan Feedback. Dalam vlog di media sosial terdapat kolom 

komentar untuk menfasilitasi viewer untuk memberi respons terhadap vlog 

yang telah di buat oleh vlogger.  

4. Konten Vlog dalam Youtube 

 Konten vlog  dalam Youtube adalah sebuah isi dan penyampaian pesan 

video yang membahas tentang kegiatan sehari-hari seseorang yang menunjukkan 

kredibilitas, daya Tarik, dan kekuaaannya sebagai vlogger dimana isi dan 

penyampaian video harus menarik, dapat dimengerti dan diterima penonton. Dalam 

jurnal Eribka Ruthella David, konten vlog  dijabarkan sebagai berikut : 

Kredibilitas,seorang vlogger 

- Kepercayaan yang didapat dari penonton 

- Keahliah dalam membuat vlog 

Daya Tarik seorang vlogger 

- Secara fisik 

- Memiliki kesamaan dengan penonton. Misalnya : umur dan 

minat 

Kemampuan menginspirasi seorang vlogger 

- Menimbulkan perasaan kagum pada penonton terhadap 

dirinya 

Isi vlog  menarik perhatian 

- Memiliki hal yang berbeda dari video lain 

- Bahasa yang mudah dipahami 
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- Memberi informasi  

- Bersifat menghibur 

 

5. Vlog Presiden Jokowi di Youtube 

Vlog Presiden Jokowi di Youtube terdiri dari beberapa topik atau pembagian 

jenis konten diantaranya : 

Kabar Kerja, topik#JKWVLOG yang menampilkan sifat Presiden Jokowi 

yang mengikuti tren di kalangan anak muda yang dalam setiap video di 

topik tersebut menampilkan kepribadian Presiden Jokowi yang baik, topik 

Internasional yang menampilkan kegiatan Jokowi melakukan aktivitas 

kenegaraan dengan melakukan diplomasi luar negeri demi perkembangan 

Indonesia,topik Blusukan yang menampilkan Presiden Jokowi yang selalu 

memperhatikan rakyat kecil dan menampung aspirasi dari seluruh lapisan 

masyarakat, topik Sudut Lain yang menampilkan Presiden Jokowi dan 

orang-orang disekitar yang menampilkan sisi lain dirinya. Topik Arah yang 

menampilkan Presiden Jokowi memberikan jawaban kepada masyarakat 

pada video #jkwmenjawab. 

1. Kabar Kerja, menampilkan Presiden Jokowi dengan kegiatan 

kenegaraan seperti kunjungan-kunjungan kerja dan rapat kerja. 

2. #JKWVLOG, menampilkan Presiden Jokowi yang lebih personal, 

seperti kehidupan Presiden Jokowi bersama keluarga dan 

kedekatannya dengan pemimpin negara lain. 
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3. Sudut lain, menampilkan cerita tentang Presiden Jokowi dari orang lain 

seperti dari para pegawai Istana Negara. 

4. Internasional, menampilkan kegiatan Presiden Jokowi saat berkunjung 

ke luar negeri. 

5. Blusukan, menampilkan Presiden Jokowi saat melakukan blusukan 

atau menampung aspirasi masyarakat dengan langsung turun ke 

masyarakat . 

6. Arah, menampilkan video-video pertanyaan yang dikirmkan dari 

masyarakat dan dijawab oleh Presiden Jokowi. 

7. Upacara 360, menampilkan setiap Upacara yang dilakukan di Istana 

Negara. 

 

F. Tanggapan  

1. Pengertian Tanggapan 

Tanggapan adalah perilaku yang muncul dikarenakan adanya rangsangan 

dari lingkungan. Tanggapan biasanya diwujudkan dalam bentuk perilaku yang 

dimunculkan seseorang  setelah dilakukan rangsangan pada orang tersebut.  

Menurut Daldjoeni dalam Taroniarta (2013:30)  menjelaskan tanggapan 

terhadap lingkungan dalam kajian geografi manusia dapat dimengerti dalam lima 

tahap tanggapan manusia, dalam  rangka bertindak atau menangani lingkungan, 

sebagai berikut: 
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a.  Suatu tanggapan afektif yang dekat dengan emosi topofilia yang secara 

asasi mencakup tanggapan global terhadap pengaturan lingkungan, berdasarkan 

pencarian pengalaman secara emosional 

b . Suatu tanggapan orientatif, berupa pemetaan awal dari lingkungan dalam 

penggalian eksplorasi lanjut. 

c. Suatu tanggapan kategori, yang dipakai dalam analisis pemahaman 

lingkungan akibat rangsangan dari luar. 

d. Suatu tanggapan sistematis, dimana jalannya peristiwa yang dapat 

diidentifikasi secara kausal. 

e.  Suatu tanggapan yang manipulatif, lewat itu terjadi keterlibatan banyak 

pihak dengan lingkungan yang bertujuan, mengatur kembali mengubah yang 

ditentukan secara kultural, sosial dan ekonomi. 

 Berdasarkan berbagai definisi di atas, bahwa tanggapan adalah perilaku 

atau sikap yang muncul setelah adanya stimulus berupa penerimaan melalui 

pancaindera yang nantinya akan membentuk tingkah laku baru berupa persetujuan 

atau penolakan. 

Setiap saat, manusia dihadapkan oleh pesan-pesan dan ia dituntut untuk 

memberikan reaksi pada pesan-pesan tersebut, hingga timbulah proses kategorisasi 

terhadap pesan tersebut. Individu membuat kategorisasi karena otak manusia tidak 

mampu mengolah semua rangsangan yang diterima oleh alat inderanya. 

Dalam  proses komunikasi, jika kategorisasi yang digunakan komunikan 

berbeda dengan kategorisasi yang digunakan oleh komunikator, maka makna pesan 

yang  dikirim bisa berbeda dengan makna pesan yang diterima. Perbedaan tersebut 
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timbul, karena setiap manusia memiliki pengalaman dan pengetahuan yang 

berbeda-beda sehingga proses pemberian makna pada pesan akan cenderung 

berbeda pula. Komunikasi akan berjalan lebih efektif apabila terdapat kesamaan 

dalam pengetahuan dan pengalaman antara komunikator dengan komunikan. 

Salah satu hasil akhir yang diharapkan oleh komunikator ketika pesan dikirim 

adalah umpan balik terhadap isi pesan berupa tanggapan dari komunikan. Sehingga 

sangatlah perlu untuk seorang komunikator memahami betul sejauh mana 

pengetahuan komunikan terhadap pesan yang dikirim sehingga partisipasi dari 

komunikan akan terwujud. Akan lebih mempermudah proses pemahaman jika 

antara komunikator dan komunikan memiliki kerangka berfkir yang sama sehingga 

lahirlah tanggapan yang diharapkan oleh komunikator. 

 

2. Proses terjadinya Tanggapan 

Tanggapan sering diistilahkan sebagai bayangan seorang terhadap suatu hal. 

Bayangan tersebut merupakan suatu proses pengamatan dari sistem alat indera, 

dalam bentuk kesadaran terhadap situasi dan kondisi, dalam proses pengamatan itu, 

terjadilah gambaran di dalam jiwa individu. Hasil pengamatan itu mengalami 

proses yang lebih lanjut, ia tidak hilang begitu saja, namun tersimpan dalam jiwa 

setiap individu. 

Proses pengamatan merupakan suatu persentase, maka di dalam menanggapi 

atau membayangkan kembali gambaran-gambaran yang terjadi waktu pengamatan 

itu pada umumnya gambaran yang terjadi pada waktu pengamatan yang lebih jelas 

dibandingkan dengan gambaran pada tanggapan. 
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Dalam komunikasi, proses penerimaan pesan itu merupakan suatu stimuli 

(rangsangan) kemudian terjadi proses persepsi pesan menerima tanggapan-

tanggapan yang merupakan suatu umpan balik kepada sumber. Jadi sebelum 

terjadinya tanggapan, maka terlebih dahulu harus ada rangsangan atau stimulus, 

kemudian rangsangan yang diterima dipersepsikan. Sedangkan perasaan adalah 

konotasi emosional yang dihasilkan oleh diri sendiri maupun bersama-sama dengan 

rangsangan lain pada tingkat kognitif atau konseptual untuk selanjutnya dapat 

melahirkan tanggapan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada skema berikut: 

 

Gambar 2.1 

Skema Terjadinya Proses Tanggapan 

                                                                

                                                                                 penalaran  

   rangsangan      persepsi      pengenalan      tanggapan  

                                                                                  perasaan 

 

Bagan diatas menggambarkan bahwa terjadinya tanggapan terlebih dahulu 

harus ada rangsangan. Kemudian rangsangan yang di terima kita persepsi. Persepsi 

dapat di definisikan sebagai cara manusia menangkap rangsangan, kemudian 

pengenalan rangsangan. Pengenalan adalah cara manusia memberikan arti terhadap 

rangsangan. Selanjutnya adalah penalaran dan perasaan. Penalaran adalah proses 

dengan nama rangsangan yang dihubungkan dengan rangsangan lainnya, pada 

tingkat pembentukan kegiatan psikologi. Sedangkan perasaan adalah konotasi 
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emosional yang dihasilkan oleh diri sendiri maupun bersama-sama dengan 

rangsangan lain pada tingkat kognitif atau konseptual. Untuk selanjutnya dapat 

melahirkan tanggapan. 

3. Faktor Yang Mempengaruhi Tanggapan 

Dalam memberikan tanggapan, ada beberapa faktor eksternal (stimulant) dan 

factor internal (personal) yang mempengaruhi perhatian seseorang, diantaranya 

sebagai berikut, Rakhmat (2007: 52-55): 

1. Faktor Eksternal Penarik Perhatian (attention getter) 

a. Intensitas 

Individu akan memperhatikan rangsangan yang lebih intensif dan menonjol 

disbanding dengan rangsangan lainnya. 

b. Ukuran 

Umumnya menuju pada benda yang lebih besar menarik perhatian individu. 

c. Kontras 

Hal-hal yang kita lihat diluar kebiasaan akan lebih menarik perhatian. 

d. Gerakan 

Sesuatu yang bergerak lebih menarik perhatian disbanding hal-hal lain yang 

statis. 

e. Pengulangan 

Sesuatu yang diulang akan menarik perhatian. Akan tetapi pengulangan yang 

terlalu sering dapat menghasilkan kejenuhan. 
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f. Keakraban 

Manusia akan lebih memperhatikan seseorang yang di kenal. Setiap individu 

cenderung lebih ingin berkomunikasi dengan orang yang telah ia kenal terlebih 

dahulu dan kemungkinan besar proses komunikasinya berjalan efektif. 

g. Sesuatu yang baru (Novelty) 

Faktor ini agak sedikit bertentangan dengan kekaraban. Namun, hal yang baru 

dan berbeda juga mampu menarik perhatian.  Tanpa hal-hal yang baru, rangsangan 

akan menjadi menjemukkan dan membosankan hingga nantinya akan lepas dari 

perhatian. 

2. Faktor Internal Penarik Perhatian 

a. Kebutuhan psikologis 

Hal-hal yang bersangkut paut dengan kebutuhan. Individu akan lebih 

memperhatikan rangsangan yang sesuai dengan kebutuhannya saat itu. 

b. Latar Belakang 

Seorang komunikator akan lebih mudah berkomunikasi dengan komunikan 

yang memiliki latar belakang serupa.  

c. Pengalaman 

Sama halnya dengan latar belakang, pengalaman juga mempengaruhi perhatian 

seseorang untuk mencari orang dan hal-hal yang serupa dengan pengalaman 

pribadinya. 
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d. Kepribadian 

Berbagai faktor dalam kepribadian memepengaruhi perhatian. Orang yang 

extrovert, mungkin akan lebih tertarik bergaul dengan orang yang berkepribadian 

sama dengan dirinya, Liaw (2010:20) 

e. Sikap dan Kepercayaan Umum 

Seseorang yang memiliki kepercayaan tertentu terhadap suatu hal, 

kemungkinan akan melihat berbagai hal kecil yang tidak diperhatikan oleh orang 

lain. 

f. Penerimaan Diri 

Individu yang lebih ikhlas menerima kenyataan dirinya akan lebih tepat 

menyerap sesuatu disbanding mereka yang kurang ikhlas menerima realitas dirinya. 

Individu yang bisa menerima keadaan dirinya, apa adanya dan lebih terbuka kepada 

hal-hal yang baru. 

G. Deskripsi Teori 

1.  Teori S – O – R  

Teori ini pada dasarnya mengatakan bahwa efek merupakan reaksi terhadap 

situasi tertentu. Dengan demikian seseorang dapat mengharapkan sesuatu atau 

memperkirakan sesuatu dengan sejumlah pesan yang disampaikan melalui 

penyiaran. Teori ini memiliki tiga elemen yakni pesan (stimulus), penerima 

(organism), dan efek (respons). Teori stimulus respons juga memandang bahwa 

pesan dipersepsikan dan didistribusikan secara sistemik dan dalam skala yang 

luas. Pesan, karenanya tidak ditujukan kepada orang dalam kapasitasnya sebagai 
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individu tapi sebagai bagian dari masyarakat. Untuk mendistribusikan pesan 

sebanyak mungkin penggunaan teknologi merupakan keharusan.  

Gambar 2.2 

Teori Stimulus Organisme Respon 

 

 

 

 

 

 

Proses diatas mengambarkan perubahan sikap dan bergantung kepada 

proses yang terjadi pada individu. Stimulus yang diberikan kepada organisme 

dapat diterima atau dapat ditolak, maka pada proses selanjutnya terhenti.  Ini 

berarti stimulus tersebut tidak efektif dalam mempengaruhi organisme, maka 

tidak ada perhatian (attention) dari organisme, jika stimulus diterima oleh 

organisme berarti  terdapat komunikasi dan perhatian   dari organisme, dalam hal 

ini   stimulus efektif dan ada reaksi. Langkah selanjutnya adalah jika stimulus 

telah mendapat perhatian dari organisme, kemampuan dari organisme inilah yang 

dapat melanjutkan proses berikutnya. Pada langkah berikutnya adalah organisme 

dapat menerima secara baik apa yang telah diolah sehingga dapat terjadi kesediaan 

dalam mengubah sikap. Dalam perubahan sikap ini dapat dilihat bahwa sikap 

dapat berubah hanya jika rangsangan yang diberikan melebihi rangsanga semula. 

Organism 

- Perhatian 

- Pengertian  

- Penerimaan  

Stimulus 

Respons 

(perubahan sikap) 
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Perubahan berarti bahwa stimulus yang diberikan dapat meyakinkan organisme, 

dan akhirnya secara efektif dapat merubah sikap. 

Unsur-unsur dalam model ini adalah : 

1. Pesan 

2. Komunikan (organism) 

3. Efek (respons) 

Model S – O – R berasal dari model stimuli-respons menurut pendekatan 

psikologi dimodifikasi oleh De Fleur dengan memasukkan unsur organisme. 

Stimulus = rangsangan = dorongan 

Organisme = manusia = komunikan 

Respons = respon = reaksi = tanggapan = jawaban = pengaruh = efek = akibat 

Selanjutnya, teori ini juga menekankan perubahan sikap dengan stimulus 

yang datang dan berkonsentrasi terhadap bagaimana berubahnya sebuah sikap. 

Hovland, Jennis dan Kelly menyatakan bahwa dalam menelaah perubahan sikap, 

ada tiga variabel penting yaitu perhatian, pengertian, dan penerimaan, Effendy 

(2003: 254-255). 

2. Teori Uses and Gratification 

Model ini digambarkan sebagai a dramatic break with effects traditions of 

the past oleh Swanson 1979 dalam Rakhmat (2007), suatu loncatan dramatis dari 

model jarum hipodermik. Model ini tidak tertarik pada apa yang dilakukan media 

pada diri orang, tetapi ia tertarik pada apa yang dilakukan orang terhadap media. 

Khalayak dianggap secara aktif menggunakan media untuk memenuhi 



50 

 

 

kebutuhannya. Dari sini muncullah teori uses and gratification yaitu penggunaan 

dan pemenuhan kebutuhan.  

Konsep dasar teori ini diringkas oleh para pendirinya (Katz, Blumler, dan 

Gurevitch, 1974: 20 dalam Rakhmat). Dengan teori ini yang diteliti adalah (1) 

sumber sosial dan psikologis dari (2) kebutuhan yang melahirkan (3) harapan-

harapan dari (4) media massa atau sumber-sumber yang lain yang menyebabkan 

(5) perbedaan pola terpaan media atau keterlibatan dalam kegiatan lain, dan 

menghasilkan (6) pemenuhan kebutuhan dan (7) akibat-akibat lain bahkan 

seringkali akibat-akibat yang tidak dikehendaki. 

Penggunaan media terdiri dari jumlah waktu yang digunakan dalam 

berbagai media, jenis isi media yang dikonsumsi, dan berbagai hubungan antara 

individu konsumen media dengan isi media yang dikonsumsi atau dengan media 

secara keseluruhan (Rosengren, 1974: 277 dalam Rakhmat). Efek media dapat 

dioperasionalkan sebagai evaluasi kemampuan media untuk memberikan 

kepuasan, misalnya sampai sejauh mana televisi membantu responden untuk 

memperjelas suatu masalah; sebagai dependensi media, misalnya kepada media 

mana atau isi yang bagaimana responden amat bergantung untuk tujuan informasi; 

dan sebagai pengetahuan, misalnya apa yang diketahui responden terhadap suatu 

hal tertentu. 

3. Teori Pembentukan Citra 

Menurut Frank Jefkins dalam Soemirat dan Elvinaro Ardianto (2007:114), citra 

diartikan sebagai kesan seseorang atau individu tentang sesuatu yang muncul 

sebagai hasil dari pengetahuan dan pengalamannya. Sukatendel dalam Soemirat 
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dan Elvinaro Ardianto (2007:112), berpendapat bahwa citra itu dengan sengaja 

perlu diciptakan agar bernilai positif. 

Citra merupakan kesan yang diperoleh seseorang berdasarkan pengetahuan 

dan pengertiannya tentang fakta-fakta atau kenyataan. Citra membentuk 

berdasarkan pengetahuan dan informasi-informasi yang diterima sesorang, 

komunikasi tidak secara langsung menimbulkan perilaku tertentu, tetapi 

cenderung mempengaruhi cara kita mengorganisasikan citra kita tentang 

lingkungan, begitu yang diungkap Elvinaro dalam bukunya Dasar-Dasar 

Public Relations tahun 2007 

Masih dalam buku yang sama, elvinaro lebih lanjut mengungkapkan bahwa 

proses pemebentukan citra dalam struktur kognitif yang sesuai dengan 

pengertian sistem komunikasi dijelaskan oleh John. S. Nimpoerno dalam 

laporan penelitian tentang Tingkah Laku Konsumen, sebagai berikut : 

Sumber : Dasar-Dasar Public Relations (Soleh Soemirat dan Elvinaro, 

2007)     Gambar 2.3 

Model Pembentukan Citra 
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Model Pembentukan Citra menunjukan bahwa struktur yang berasal dari luar 

diorganisasikan dan mempengaruhi respons. Stimulus (rangsang) yang diberikan 

individu dapat diterima atau ditolak. Jika stimulus yang yang diberikan ditolak, 

maka proses selanjutnya tidak akan berjalan. Hal ini menunjukan bahwa stimulus 

tersebut tidak efektif dalam mempenagaruhi individu atau publik, karena tidak 

adanya respon atau perhatian dari sasaran yang hendak dituju. Empat komponen, 

yakni persepsi, kognisi, motivasi, dan sikap diartikan sebagai citra individu 

terhadap rangsang, oleh Walter Lipman disebut juga sebagai ”Picture Our Head”. 

Jika stimulus mendapat perhatian, maka individu akan berusaha untuk mengerti 

stimulus yang diberikan. 
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BAB III 

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

A. SMA Akreditasi A, B dan C 

Fokus penelitian ini adalah pada enam sekolah menengah di Kota 

Makassar. Sekolah tersebut adalah SMA dengan akreditasi A, B dan C. 

penulis memilih 3 SMA dengan akreditasi A, dua SMA akreditasi B dan 1 

SMA akreditasi C. hal tersebut dilakukan dengan tujuan agar sampel dapat 

merepresantasi siswa SMA se-kota Makassar. 

Instrumen dan perangkat Akreditasi SMA-MA 2017 sebagaimana 

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 004/H/AK/2017 

tentang Kriteria dan Perangkat Akreditasi Sekolah Menengah Atas dan 

Madrasah Aliyah (SMA/MA) telah menentukan beberapa indikator untuk 

meniai akreditasi sebuah sekolah antara lain : 

 Komponen Standar Isi 

 Komponen Standar Proses 

 Komponen Standar Kompetensi Lulusan 

 Komponen Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan 

 Komponen Standar Sarana dan Prasarana 

 Komponen Standar Pengelolaan 

 Komponen Standar Pembiayaan  

 Komponen Standar Penilaian 
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Penelitian ini mengambil 6 sekolah sebagai tempat menemukan sampel. 6 

sekolah tersebut adalah : 

1. SMA Negeri 1 Makassar (Akreditasi A) 

2. SMA Negeri 17 Makassar (Akreditasi A) 

3. SMA Katolik Rajawali Makassar (Akreditasi A) 

4. SMA Baji Minasa Makassar (Akreditasi B) 

5. SMA Khadijah Makassar (Akreditasi B) 

6. SMA Muhammadyah 4 Makassar (Akreditasi C) 

1. SMA Negeri 1 Makassar 

1.1 Profil Sekolah 

Nama sekolah   : SMA NEGERI 1 MAKASSAR 

NIS/NSS   : 30001030119604001 

Status    : Negeri 

Status Akreditasi :  A 

Nilai Akreditasi :  95 

Alamat Sekolah  :  Gunung Bawakaraeng No. 53 

Desa/Kelurahan  :  Gaddong 

Kecamatan   :  Bontoala 

Kabupaten/Kota  :  Kota Makassar 

Provinsi  :  Sulawesi Selatan 

Kode Pos   :  9017 

No. Telp   :  0411-3624440 

Faximilli   :  0411-3632220 
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Web Site   :  smansamks.sch.id 

E-mail   :  smansa_jagungbakar@yahoo.com 

1.2 Visi dan Misi 

“Menjadi sekolah yang unggul dalam mutu dan prestasi, beriman, 

bertaqwa, berbudi pekerti luhur, berilmu pengetahuan, dan teknologi serta 

menjunjung tinggi nilai budaya lokal dalam kompetisi global”. 

Indikator Visi: 

Untuk memberi makna yang jelas dan mendalam terhadap Visi tersebut 

maka tiap penggalan / kata dapat diartikan dari sudut ontologi: 

a. Berakhlak mulia dilandasi nilai etika dan emosional; 

b. Memiliki Tenaga Pendidik yang terampil dalam pemanfaatan dan 

pembuatan media pembelajaran berbasis TIK serta terampil menggunakan 

alat pendukung pembelajaran berbasis TIK; 

c. Memilik saran dan prasarana penunjang PBM berbasis ICT yang jenisnya 

lengkap dan dalam jumlah yang memadai; 

d. Memiliki sarana perpustakaan dengan SIM berbasis ICT; 

39 

e. Memilik Learning Management System berbasis web dalam pengelolaan 

proses pembelajaran; 

f. Mengintegrasikan nilai-nilai budaya Sulawesi Selatan ke dalam 

pembelajaran; 

g. Melaksanakan pembiasaan budaya sekolah melalui kegiatan; 

mailto:smansa_jagungbakar@yahoo.com
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h. Memiliki luaran yang handal dan dapat diterima di perguruan tinggi 

dalam dan luar negeri. 

 1.3 Profil Siswa (Tiga tahun pelajaran terakhir)  

Tabel 3.1 

Jumlah Siswa SMA Negeri 1 Makassar Tahun Ajaran 2017/2018 

No. Kelas Program Jumlah 

Total 

MIPA IPS 

L  P  Jumlah  L  P  Jumlah   

1.  Kelas X 106 171 277 41 63 104 381 

2. Kelas XI 115 196 311 45 63 108 419 

3. Kelas XII 113 201 314 72 72 144 458 

Jumlah  1258 

 Sumber : Database SMAN 1 Makassar 

2. SMA Negeri 17 Makassar 

 

2.1 Profil Sekolah 

Nama sekolah   :  SMA NEGERI 17 MAKASSAR 

NIS/NSS    :   301196002130 

Status     :  Negeri 

Status Akreditasi   :  A 

Alamat Sekolah   :  Jl. Sunu No. 11, Kota Makassar, 90211,  

   Sulawesi Selatan, Indonesia 

Desa/Kelurahan   :  Suwangga 

Kecamatan    :  Tallo 

Kabupaten/Kota  :  Kota Makassar 
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Provinsi   :  Sulawesi Selatan 

Kode Pos   :   90211 

No. Telp   :  0411-3624440 

Faximilli   :  0411-445825 

Web Site  :  http://www.sman17makassar.sch.id 

2.2 Visi Satuan Pendidikan 

Visi : 

“Menjadi sekolah yang unggul dalam prestasi, berkarakter, berwawasan 

lingkungan dan berdaya saing global berlandaskan IMTAQ dan IPTEK” 

Misi : 

a. Menciptakan lingkungan pembelajar yang kondusif dalam upaya 

meningkatkan mutu pembelajaran; 

b. Mendorong dan membantu setiap peserta didik untuk mengenali 

potensi dirinya sehingga dapat dikembangkan secara optimal; 

c. Menumbuhkembangkan semangat keunggulan dan budaya belajar 

yang tinggi kepada seluruh warga sekolah; 

d. Menumbuhkembangkan karakter warga sekolah yang relegius, 

disiplin, jujur, bertanggung jawab, kreatif dan inovatif; 

e. Meningkatkan komitmen, kinerja dan loyalitas seluruh pendidik dan 

tenaga kependidikan terhadap tugas pokok dan fungsinya; 

f. Meningkatkan apresiasi terhadap seni dan budaya bangsa; 

g. Melaksanakan pembelajaran yang berbasis lingkungan; 

http://www.sman17makassar.sch.id/
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h. Menumbuhkan budaya hidup bersih dan sehat; 

i. Menumbuhkan kembangkan semangat mencintai, mengelolah dan 

memelihara lingkungan oleh seluruh warga sekolah; 

j. Menerapkan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam pembelajaran 

dan pengelolaan sekolah; 

k. Menerapkan sistem manajemen mutu. 

2.3 Jumlah  Siswa (Tiga tahun pelajaran terakhir)  

Tabel 3.2 

Jumlah Siswa SMA Negeri 17  Makassar Tahun Ajaran 2017/2018 

SMA NEGERI 17 MAKASSAR 

Kelas Jumlah 

X 288 

XI 432 

XII 296 

 Sumber : Database SMAN 17 Makassar 
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3. SMA Katolik Rajawali Makassar 

3.1 Profil Sekolah 

Nama sekolah   :  SMA Katolik Rajawali Makassar 

Status    :  Swasta 

Status Akreditasi  :   A+ 

Alamat Sekolah  :   Jln. Lamadukelleng No.7 Makassar 

Desa/Kelurahan  :   Losari 

Kecamatan   :  Ujung Pandang 

Kabupaten/Kota  :  Kota Makassar 

Provinsi   :  Sulawesi Selatan 

Kode Pos   :  90001 

No. Telp   :  (0411) 858692 

Faximilli  :  (0411) 850502 

Web Site   :  http://www.sma-rajawali.com 

Email    :         smakara.makassar@yahoo.com 

3.2 Visi dan Misi 

VISI 

“Menjadikan SMA Katolik Rajawali sebagai suatu sekolah yang mandiri 

serta menghasilkan luaran yang unggul dan memiliki daya saing tinggi 

yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa”. 

MISI 

1.  Mengembangkan   kultur sekolah yang unggul dalam bidang 

akademik, emosional, dan spiritual. 

http://www.sma-rajawali.com/
mailto:smakara.makassar@yahoo.com
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2. Mengembangkan manajemen sistem pendidikan yang bermutu 

tinggi sesuai tuntutan pendidikan modern dan dunia kerja 

3. Mewujudkan sekolah sebagai tempat membina sikap mental 

disiplin serta melatih warga sekolah untuk selalu bertindak benar, jujur 

dan adil. 

4. Membina warga sekolah untuk hidup mandiri, kreatif, inovatif, 

cinta lingkungan dan mampu  menerapkan teknologi dalam pelaksanaan 

pendidikan di sekolah. 

5. Membina dan meningkatkan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha 

Esa  seluruh warga sekolah, baik di dalam maupun di luar sekolah. 

 

 

3.3 Jumlah  Siswa (Tiga tahun pelajaran terakhir)  

Tabel 3.3 

Jumlah Siswa SMA Katolik Rajawali Makassar Tahun Ajaran 2017/2018 

SMA KATOLIK RAJAWALI MAKASSAR 

Kelas Jumlah 

X 410 

XI 400 

XII 475 

   Sumber : Database SMA Katolik Rajawali 
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4. SMA Baji Minasa Makassar 

4.1 Profil Sekolah 

Nama sekolah   :  SMA Baji Minasa Makassar 

 NIS/NSS   :  303196005132 

Status    : Swasta 

Status Akreditasi  :  B 

Alamat Sekolah  :  JL.Bajiminasa No. 22, Makassar. 

Desa/Kelurahan  :   Tamarunang 

Kecamatan   :  Mariso 

Kabupaten/Kota  :  Kota Makassar 

Provinsi   :  Sulawesi Selatan 

Kode Pos   :  90126 

No. Telp  :  0411-850272 

Email    :  Smabasjem22@yahoo.co.id 

 

4.2 Visi dan Misi 

Visi 

Mewujudkan dan membentuk sumber daya manusia sebagai pribadi siswa 

yang beriman dan berakhlak serta mengetahui dan menguasai dasar-dasar 

ilmu pengetahuan dan tekhnologi sebagai factor keunggulan untuk 

melanjutkan pendidikan. 

  

mailto:Smabasjem22@yahoo.co.id
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Misi 

Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas dengan meningkatkan 

mutu kegiatan belajar mengajar serta mengembangkan ciri khas keunggulan 

dengan menggunakan sarana dan prasarana yang ada di sertai suasana 

belajar yang menyenangkan sehingga dapat berbuat, bekerja sama dalam 

mengembangkan sumber daya manusia.  

4.3 Profil Siswa (Tiga tahun pelajaran terakhir)  

Tabel 3.4 

Jumlah Siswa SMA Baji Minasa Makassar Tahun Ajaran 2017/2018 

SMA BAJIMINASA MAKASSAR 

Kelas Jumlah 

X 56 

XI 52 

XII 68 

 Sumber : Database SMA BAji Minasa Makasar 

5. SMA Khadijah Makassar 

5.1 Profil Sekolah 

Nama sekolah   : SMA Khadijah Makassar 

NPSN    :  40310216 

Status    : Swasta 

Status Akreditasi  :  B 

Alamat Sekolah  :  JL. Baji Gau 

Desa/Kelurahan :  Mamajang Dalam 

Kecamatan   :  Mamajang 
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Kabupaten/Kota  :  Kota Makassar 

Provinsi   :  Sulawesi Selatan 

Kode Pos   :  90223 

No. Telp   :  0411-855744 

E-mail    :  smaswastakhadijahmakassar.com 

5.2 Visi dan Misi 

Visi 

Terwujudnya institusi pendidikan bertaraf internasional dengan nuansa 

islam ASWAJA yang membentuk sumber daya manusia santun, unggul dan 

kompetitif. 

Misi 

1. Menumbuhkan penghayatan dan pengalaman Aswaja Annahdiyyah 

yang diaplikasikan dalam kehidupan nyata. 

2. Menumbuhkan semangat kebangsaan, kesantunan dan keunggulan 

kepada warga sekolah. 

3. Menumbuhkan kebiasaan membaca, menulis dan menghasilkan karya. 

4. Menumbuhkan pribadi yang mandiri dan bertanggung jawab. 

5. Melaksanakan proses pembelajaran yang efektif, efisien, inovatif dan 

kontekstual dengan memanfaatkan multy resources yang bernuansa 

islami. 

6. Menerapkan tekhnologi informasi dan komunikasi dalam proses 

pembelajaran dan pengelolaan sekolah. 



64 

 

 

7. Meningkatkan potensi dan kreatifitas warga sekolah yang unggul dan 

kompetitif baik di tingkat regional, nasional maupun internasional. 

8. Menyediakan sarana/ parasarana pendidikan yang berstandar 

internasional. 

9. Menerapkan manajemen partisipatif secara professional yang akuntabel 

dan mendorong partisipasi publik dalam pengelolaan pendidikan.  

5.3 Jumlah  Siswa (Tiga tahun pelajaran terakhir)  

Tabel 3.5 

Jumlah Siswa SMA Khadijah Makassar Tahun Ajaran 2017/2018 

Tingkat 

Pendidikan 

L P Total 

Tingkat 10 7 4 11 

Tingkat 11 19 5 24 

Tingkat 12 21 14 35 

Total  47 23 70 
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6. SMA Muhammadyah 4 Makassar 

6.1 Profil Sekolah 

 Nama sekolah  :  SMA Muhammadyah 4 Makassar 

NPSN    :  40311945 

Status    : Swasta 

Status Akreditasi  :  C 

Alamat Sekolah  :  gagak lr.4 No. 4 

Desa/Kelurahan  :  Mariso 

Kecamatan   :  Mariso 

Kabupaten/Kota  :  Kota Makassar 

Provinsi   :  Sulawesi Selatan 

Kode Pos   :  90112 

No. Telp   :  0411-830697 

Web Site   :  http://40311945.siap-sekolah.com 

E-mail    :  smam4_mks@yahoo.co.id 

6.2 Visi dan Misi 

Visi 

Menghasilkan tamatan berwawasan masa depan yang berakhlaqul karimah, 

unggul dalam IMTAQ dan IPTEK 

Misi 

1. Memberdayakan seluruh sumber daya sekolah untuk membentuk 

kepribadian muslim yang sesuai dengan qoidah Muhammadiyah. 

mailto:smam4_mks@yahoo.co.id
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2. Membekali peserta didik ilmu pengetahuan dan teknologi yang 

berorientasi pada kecakapan hidup. 

3. Mengembangkan peserta didik mampu mewujudkan masyarakat islam 

yang sebenar-benarnya. 

4. Mengembangkan SDM professional dan kompetitif yang berbasis 

teknologi informasi dan berwawasan lingkungan. 

5. Membangun jaringan kerja yang harmonis dengan orang orang tua, 

masyarakat dan pemerintah.  

6.3 Jumlah  Siswa (Tiga tahun pelajaran terakhir)  

Tabel 3.6 

Jumlah Siswa SMA Muhammadyah 4 Makassar Tahun Ajaran 2017/2018 

Tingkat 

Pendidikan 

L P Total 

Tingkat 10 16 12 28 

Tingkat 11 20 11 31 

Tingkat 12 16 7 23 

Total = 52 30 82 

 Sumber : Database SMA Muhammadyah Makassar 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. HASIL PENELITIAN 

Berdasarkan uraian dan penjelasan pada bab sebelumnya, serta berdasar 

pada judul penelitian yang telah dikemukakan, penelitian ini dilaksanakan 

untuk mengetahui bagaimana tanggapan generasi muda terhadap vlog Presiden 

Jokowi dan bagaimana citra yang terbentuk dari vlog Presiden Jokowi di 

Youtube. Sehingga dapat diketahui tanggapan siswa SMA di Kota Makassar 

terhadap vlog  Presiden Jokowi dengan studi khalayak pada siswa-siswi di enam 

SMA di Kota Makassar yang dipilih sebagai responden dalam penelitian ini. 

Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas XI dan XII di enam SMA 

swasta dan negeri di Kota Makassar yaitu, SMAN 1 Makassar, SMAN 17 

Makassar, SMA Katolik Rajawali, SMA Baji Minasa, SMA Khadijah, dan 

SMA Muhammadyah 4 sebanyak 400 siswa. 

Tabel 4.1 

Jumlah Sampel Per Sekolah 

Sekolah Populasi  Sampel  

SMA Negeri 17 818 818/2803x 400 = 116 

SMA Negeri 1 877 877/2803 x 400 = 125 

SMA Katolik Rajawali 875 875/2803 400 = 125 

SMA Baji Minasa 120 120/2803 x 400 = 17 

SMA Khadijah 59 59/2803 x 400 = 9 

SMA Muhammadiyah 4 54 54/2803 x 400 = 8 

Sumber : Database Setiap Sekolah 
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Untuk lebih jelasnya, maka hasil penelitian ini dapat kita lihat pada tabel-tabel 

dibawah ini: 

1. Karakteristik Responden 

a. Jenis Kelamin 

Tabel 4.2 

Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

 N=400 

Jenis Kelamin Frekuensi Persentase (%) 

L 154 38.5 

P 246 61.5 

Total 400 100 

Sumber : Data Primer diolah dari kuesioner, 2017 

Tabel 4.2 di atas menunjukkan bahwa presentase responeden adalah 

responden perempuan,dengan jumlah 246 responden(61,5%) dan jumlah responden 

laki-laki sebesar 154 responden atau sebesar (38,5%). 
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b. Sekolah  

Tabel 4.3 

Distribusi Responden Berdasarkan Sekolah 

 N=400 

Sekolah Frekuensi Persentase (%) 

SMA Negeri 1 Makassar 125 31.2 

SMA Negeri 17 Makassar 116 29 

SMA Katolik Rajawali 125 31.2 

SMA Baji Minasa 17 4.3 

SMA Khadijah Makassar 9 2.3 

SMA Muhammadyah 4 8 2.0 

Total 400 100 

 Sumber : Data Primer diolah dari kuesioner, 2017 

Tabel 4.3 diatas menunjukkan responden terbesar adalah SMAN 1 

Makassar dengan jumlah 125 orang (31.3%) kemudian SMAN Katolik Rajawali 

dengan jumlah 125 orang (31.3%), SMAN 17 Makassar dengan jumlah 116 orang 

(29%), SMA Baji Minasa dengan jumlah 17 orang (4.3%), SMA Khadijah dengan 

jumlah 9 orang (2.2%), dan SMA Muhammadyah 4 dengan jumlah 8 orang (2.0%). 
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c. Kelas  

Tabel 4.4 

Distibusi Responden Berdasarkan Kelas 

            N=400 

Kelas Frekuensi Persentase (%) 

XI 184 46.0 

XII 216 54.0 

Total 400 100 

           Sumber : Data Primer diolah dari kuesioner, 2017 

Berdasarkan tabel 4.4 di atas menunjukkan responden terbesar adalah siswa  

kelas XII sebanyak 216 orang (54.0%) dan kelas XI sebanyak 184 orang (46.0%). 
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d. Suku  

Tabel 4.5 

Distribusi Responden Berdasarkan Suku 

N=400 

Suku Frekuensi Persentase (%) 

Bugis 143 35.8 

Makassar 120 30.0 

Toraja 45 11.3 

Lainnya 92 23.0 

Total 400 100.0 

           Sumber : Data Primer diolah dari kuesioner, 2017 

 Berdasarkan tabel 4.5 diatas menunjukkan responden terbanyak adalah suku 

Bugis sebanyak 143 orang (35.8%), kemudian suku Makassar sebanyak 120 orang 

(30.0%), Toraja 45 orang (11.3%), dan suku lainnya sebanyak 92 orang (23%). 

Suku lainnya terdiri dari suku Tionghoa, Jawa, Mandar dan Poso. 
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e. Pekerjaan Orang Tua 

Tabel 4.6 

Distribusi Responden Berdasarkan Pekerjaan Orang Tua 

   N=400 

Kelas  Frekuensi Persentase (%) 

Pegawai Negeri 116 29.0 

Pegawai swasta 105 26.3 

Dosen/ Guru 35 8.8 

Pedagang 28 7.0 

Lainnya 116 29.0 

Total 400 100.0 

Sumber : Data Primer diolah dari kuesioner, 2017 

Tabel 4.6 menunjukkan pekerjaan orang tua responden terbanyak adalah 

sebagai Pegawai Negeri sebanyak 116 orang (29.0%), kemudian Pegawai swasta 

sebanyak 105 orang (26.3), 35 orang dengan pekerjaan orang tua sebagai 

Dosen/Guru (8.8%), Pedagang sebanyak 35 orang dan 116 orang dengan pkerjaan 

orang tua lainnya antara lain sebagai Wiraswasta, Dokter, Tentara, Polisi, Pelaut, 

Notaris, Petani, Nelayan dan Buruh Harian. 
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f. Kepemilikan Gadget 

Tabel 4.7 

Distribusi Responden Berdasarkan Kepemilikan Gadget 

N=400 

Kepemilikan Gadget Frekuensi Persentase (%) 

Handphone 143 35.7 

Tablet 5 1.2 

Laptop 3 0.8 

Komputer 1 0.3 

Handphone dan Tablet 3 0.8 

Handphone dan Latop 157 39.3 

Handphone dan Komputer 5 1.2 

Handphone, Tablet dan Laptop 49 12.3 

Handphone Laptop dan Komputer 27 6.7 

Memliki Semua Gadget 7 1.7 

Total 400 100.0 

Sumber : Data Primer diolah dari kuesioner, 2017 

Tabel 4.7 diatas menunjukkan gadget yang dimiliki oleh responden 

terbanyak adalah handphone dan laptop sebanyak 157 orang (39.3%), kemudian 

memiliki handphone saja sebnyak  143 orang (35.7%), memiliki handphone, tablet 

dan laptop sebanyak 49 orang (12.3%), memiliki handphone, laptop dan computer 

sebanyak 27 orang (6.7%), memiliki handphone tablet dan laptop dan komputerg 

sebanyak 7 orang (1.7%), tablet saja sebanyak 5 orang (1.2 %), memiliki handphone 

dan computer sebanyak 5 orang (1.2%) laptop sebanyak 3 orang (0.8%), memiliki 

handphone dan tablet sebanyak 3 orang (0.8%), memiliki computer sebanyak 1 

orang (0.3%). 
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2. Intensitas dan Frekuensi Menonton Vlog Presiden Jokowi di Youtube 

a. Intensitas Menonton Vlog Presiden Jokowi di Youtube 

Table 4.8 

Distribusi Responden Berdasarkan Intensitas Menonton Vlog Presiden 

Jokowi di Youtube 

N=400 

Sering Menonton Vlog Presiden 

Jokowi di Youtube 
Frekuensi Persentase (%) 

Ya 108 27.0 

Tidak 292 73.0 

Total 400 100.0 

Sumber : Data Primer diolah dari kuesioner, 2017 

Tabel 4.8 diatas menunjukkan yang paling banyak adalah responden yang 

tidak sering menonton Vlog Presiden Jokowi di Youtube yaitu sebanyak 292 orang 

(73%) dan yang sering menonton Vlog Presiden Jokowi di Youtube adalah 

sebanyak 108 orang (27%). 
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b. Frekuensi Menonton Vlog Presiden Jokowi di Youtube 

Tabel 4.9 

Distribusi Responden Berdasarkan Frekuensi Menonton Vlog Presiden 

Jokowi di Youtube 

N=400 

Frekuensi Menonton Vlog Presiden 

Jokowi di Youtube 
Frekuensi Persentase (%) 

< 1 kali seminggu 115 78.7 

1 kali seminggu 58 14.5 

2 kali seminggu 20 5.0 

3 kali seminggu 4 1.0 

4 kali seminggu 3 0.8 

Total 400 100.0 

Sumber : Data Primer diolah dari kuesioner, 2017 

Tabel 4.9 menunjukkan responden paling banyak menonton vlog  Presiden 

Jokowi di Youtube sebanyak kurang dari satu kali seminggu pada 115 orang 

(78.7%), sebanyak 1 kali seminggu pada 58 orang (14.5%), sebaanyak 2 kali 

seminggu pada 20 orang (5.0%), sebanyak 3 kali seminggu pada 4 orang (1.0%) 

dan sebanyak 4 kali seminggu pada 3 orang (0.8%). 
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c. Durasi Menonton Vlog Presiden Jokowi di Youtube 

Tabel 4.10 

Distribusi Responden Berdasarkan Durasi Menonton Vlog Presiden Jokowi 

di Youtube 

N=400 

Durasi Menonton Vlog Presiden 

Jokowi di Youtube 
Frekuensi Persentase (%) 

< 30 menit 378 94.5 

30 menit- 59 menit 16 4.0 

1 jam – 2 jam 2 0.5 

> 2 jam 4 1.0 

Total 400 100.0 

Sumber : Data Primer diolah dari kuesioner, 2017 

Tabel 4.10 menunjukkan mayoritas responden menonton vlog Presiden 

Jokowi kurang dari 30 menit yaitu sebanyak 378 orang (94.5%), kemudian 16 orang 

menonton vlog Presiden Jokowi sekitar 30 sampai 59 menit (4.0%), hanya 2 orang 

(0.5%) menonton dengan durasi 1 jam hingga 2 jam dan 4 orang (1.0%) menonton 

dengan durasi lebih dari 2 jam. 
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d. Waktu Menonton Vlog Presiden Jokowi di Youtube 

Tabel 4.11 

Distribusi Responden Berdasarkan Waktu Menonton Vlog Presiden Jokowi 

di Youtube 

N=400 

Waktu Menonton Vlog Presiden 

Jokowi di Youtube 
Frekuensi Persentase (%) 

06.00-10.00 (pagi hari) 53 13.2 

10.01-15.00 (siang hari) 59 14.8 

15.01-18.00 (sore hari) 69 17.2 

18.01-22.00 (malam hari) 187 46.8 

22.00-03.00 (tengah malam) 32 8.0 

Total 400 100.0 

Sumber : Data Primer diolah dari kuesioner, 2017 

Tabel 4.11 menunjukkan responden kebanyakan menonton vlog Presiden 

Jokowi pada malam hari di sekitar pukul 18.00-22.00 sebanyak 187 orang (46.8%), 

kemudian menonton pada sore hari 15.01-18.00  sebanyak 69 orang (17.2%), 

sebanyak 59 orang (14.8%) menonton pada siang hari 10.00-15.00, sebanyak 53 

orang (13.2%) menonton di pagi hari 06.00-10.00, sebanyak  32 orang (8.0%) 

menonton pada tengah malam pukul 22.00-03.00. 
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e. Perangkat yang digunakan Menonton Vlog Presiden Jokowi di 

Youtube 

Tabel 4.12 

Distribusi Responden Berdasarkan Perangkat yang Digunakan Menonton 

Vlog Presiden Jokowi di Youtube 

N=400 

Perangkat yang digunakan Menonton Vlog 

Presiden Jokowi di Youtube 
Frekuensi 

Persentase 

(%) 

Handphone 324 81.0 

Tablet 9 2.3 

Computer 8 2.0 

Laptop 35 8.7 

Handphone dan Laptop 21 5.2 

Handphone dan Tablet 2 0.5 

Handphone, Tablet Komputer dan Laptop 1 0.3 

Total 400 100.0 

Sumber : Data Primer diolah dari kuesioner, 2017 

Tabel 4.12 menunjukkan responden kebanyakan menonton vlog Presiden 

Jokowi melalui handphone yaitu sebanyak 324 responden (81.0%), kemudian 

melalui Laptop sebanyak 35 orang (8.7%), menonton melalui handphone dan laptop 

sebanyak 21 orang (5.2%), 9 orang (2.3%) menonton melalui tablet, 8 orang (2.0%) 

melalui komputer, 2 orang  (0.5%) menggunakan Handphone dan tablet dan 1 orang 

(0.3%) menggunakan handphone, tablet, laptop dan komputer. 
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f. Lokasi Menonton Vlog Presiden Jokowi di Youtube 

Tabel 4.13 

Distribusi Responden Berdasarkan Lokasi Menonton Vlog Presiden Jokowi 

di Youtube 

N=400 

Lokasi Menonton Vlog Presiden Jokowi di 

Youtube 
Frekuensi 

Persentase 

(%) 

Rumah 278 69.5 

Kendaraan umum 2 0.5 

Kendaraan pribadi/keluarga 1 0.3 

Kafe 3 0.7 

Sekolah 47 11.7 

Rumah dan Sekolah 45 11.3 

Rumah dan kafe 6 1.5 

Rumah dan kendaraan pribadi 5 1.3 

Kafe dan sekolah 6 1.5 

Lain-lain 7 1.7 

Total 400 100.0 

Sumber : Data Primer diolah dari kuesioner, 2017 

 Tabel 4.13 diatas menunjukkan Responden paling banyak menonton 

vlog Presiden Jokowi di rumah sebanyak 278 orang (69.5%) kemudian menonton 

di sekolah sebanyak 47 orang (11.3%), menonton di rumah dan sekolah sebanyak 

45 orang (11.3%), menonton rumah dan kafe (1.5%) dan di kafe dan sekolah (1.5%) 

masing-masing 6 orang,menonton di rumah dan kendaraan pribadi sebanyak 5 

orang (1.3%), menonton di kafe sebanyak 3 orang (0.7%) dan di kendaraan umum 

sebanyak 2 orang (0.5%), sedangkan 7 orang memilih menonton vlog  Presiden 

Jokowi di tempat lain seperti warnet (warung internet). 
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g. Topik video dari akun Youtube  Presiden Jokowi ynag ditonton 

Tabel 4.14 

Distribusi Responden Berdasarkan Topik Video di Youtube Presiden Jokowi 

yang Pernah Ditonton 

N=400 

Topik Video yang Pernah Ditonton Frekuensi 
Persentase 

(%) 

Kabar Kerja 21 5.2 

#JKWVLOG 237 59.2 

Upacara 360 15 3.7 

Internasional 22 5.5 

Blusukan 18 4.5 

Sudut lain 5 1.2 

Arah 2 0.5 

#JKWVLOG dan Internasional 21 5.3 

Kabar Kerja dan Blusukan 5 1.2 

Upacara 360 dan Internasional 1 0.3 

#JKWVLOG dan Sudut Lain 5 1.2 

#JKWVLOG dan Blusukan 12 3.0 

Kabarkerja, Blusukan dan Upacara 360 5 1.2 

#JKWVLOG dan Arah 6 1.5 

#JKWVLOG dan Upacara 360 2 0.5 

Kabar Kerja dan #JKWVLOG 11 2.7 

KabarKerja, Internasional dan Blusukan 3 0.7 

#JKWVLOG, Internasional dan Blusukan 3 0.7 

Kabar Kerja dan Sudut Lain 1 0.3 

Upacara 360 dan Blusukan 1 0.3 

KabarKerja, #JKWVLOG, Internasional dan 

Blusukan 
3 0.7 
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#JKWVLOG, Internasional dan Sudut Lain 1 0.3 

Total 400 100.0 

Sumber : Data Primer diolah dari kuesioner, 2017 

 Tabel 4.14 menunjukkan topik video yang pernah ditonton responden di 

Youtube Presiden Jokowi paling banyak adalah dengan topik #JKWVLOG dengan 

jumlah 237 orang (59.2%), kemudian topik Internasional sebanyak 22 orang 

(5.5%), topik Kabar Kerja sebanyak 21 orang (5.2%), 22 orang menonton video 

dengan topik Blusukan , 25 orang menonton zzvideo dengan topik Upacara 360, 5 

orang menonton sudut lain dan 2 orang menonton video denga topik Arah. 

Responden juga menonton video lebih dari satu topik seperti menonton topik 

#JKWVLOG dan Internasional sebnayak 21 orang, #JKWVLOG dan Blusukan 

sebanyak 12 orang, Kabar Kerja dan #JKWVLOG sebanyak 11 orang. Terdapat 

juga responden yang menonton video dengan 3 topik, seperti #JKWVLOG, 

Internasional dan Blusukan sebanyak 3 orang serta #JKWVLOG Internasional dan 

Sudut lain sebnayak 1 orang. 3 responden menonton 4 topik video yaitu   Kabar 

kerja, #JKWVLOG, Internasional dan Blusukan. Topik video yang paling banyak 

ditonton adalah #JKWVLOG, baik yang hanya menonton topik tersebut maupun 

menontonnya dengan topik yang lain. 
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3. Tanggapan terhadap variabel Konten vlog Presiden Jokowi 

a. Tanggapan terhadap Konten vlog Presiden Jokowi berdasarkan 

Kredibilitas 

1. Kepercayaan terhadap informasi yang ditampilkan dalam vlog Presiden 

Jokowi 

Tabel 4.15 

Distribusi Responden Berdasarkan Percaya terhadap informasi yang 

ditampilkan dalam vlog Presiden Jokowi 

N=400 

Percaya dengan Informasi dalam vlog 

Presiden Jokowi 
Frekuensi Persentase (%) 

Sangat Tidak Setuju 2 0.5 

Tidak Setuju 2 0.5 

Setuju 200 50.00 

Sangat Setuju 196 49.0 

Total 400 100.0 

Sumber : Data Primer diolah dari kuesioner, 2017 

Tabel 4.15 diatas menunjukkan jawaban responden yang percaya dengan 

informasi yang ditampilkan di vlog Presiden Jokowi, sebanayak 200 orang (50%) 

atau setengah dari responden memilih setuju, 196 orang (49%) responden Sangat 

setuju, dilanjutkan 2 (0.5%)responden tidak setuju dan 2(0.5%) responden sangat 

tidak setuju. 
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2. Kepercayaan terhadap teknik editing yang bagus pada video blog 

Presiden Jokowi 

Tabel 4.16 

Distribusi Responden Berdasarkan Menganggap Editing Video dalam Vlog  

Presiden Jokowi Bagus 

 N=400 

Menganggap Teknik Editing video 

dalam vlog Presiden Jokowi bagus 
Frekuensi Persentase (%) 

Sangat Tidak Setuju 2 0.5 

Tidak Setuju 34 8.5 

Setuju 255 63.7 

Sangat Setuju 109 27.3 

Total 400 100.0 

Sumber : Data Primer diolah dari kuesioner, 2017 

 Tabel 4.16 diatas, menunjukkan kebanyakan responden setuju bahwa teknik 

editing video pada vlog Presiden Jokowi bagus yaitu sebanyak 255 orang (63.7%) 

setuju bahwa teknik editing video pada vlog Presiden Jokowi bagus, kemudian 109 

orang (27.3%) sangat setuju, 34 orang rsponden (8.5%) tidak setuju, dan 2 orang 

sangat tidak setuju. 
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3. Kepercayaan terhadap kesesuaian dalam kehidupan Presiden Jokowi 

pada vlog dan dalam kehidupan yang sebenarnya 

Tabel 4.17 

Distribusi Responden Berdasarkan Percaya Kehidupan Sehari-hari Presiden 

Jokowi Sama dengan yang Ditampilkan dalm Vlognya 

N=400 

Percaya  kehidupan sehari-hari 

Presiden Jokowi sama dengan yang 

ditampilkan dalam vlognya 

Frekuensi Persentase (%) 

Sangat Tidak Setuju 4 1 

Tidak Setuju 40 10.0 

Setuju 248 62.0 

Sangat Setuju 108 27.0 

Total 400 100.0 

Sumber : Data Primer diolah dari kuesioner, 2017 

 Tabel 4.17 diatas menunjukkan kepercayaan responden terhadap kehidupan 

sehari-hari Presiden Jokowi sama dengan yang ditampilkan dalam vlognya. 

Sebanyak 248 orang (62%) responden memilih setuju, 108 orang (27%) sangat 

setuju, 40 orang (10%) tidak setuju dan 4 orang (1%) sangat tidak setuju. 
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b. Tanggapan terhadap Konten vlog Presiden Jokowi berdasarkan Daya Tarik 

1. Ketertarikan menonton vlog Presiden Jokowi Berdasarkan Penampilan 

Fisik Presiden Jokowi 

Tabel 4.18 

Distribusi Responden Berdasarkan Tertarik Menonton Vlog Presiden Jokowi 

Karena Penampilan Fisiknya 

N=400 

Tertarik menonton vlog Presiden 

Jokowi karena penampilan fisiknya 
Frekuensi Persentase (%) 

Sangat Tidak Setuju 18 4.5 

Tidak Setuj 175 43.7 

Setuju 160 40.0 

Sangat Setuju 47 11.8 

Total 400 100.0 

Sumber : Data Primer diolah dari kuesioner, 2017 

 Tabel 4.18 diatas menunjukkan tanggapan responden terhadap ketertarikan 

responden menonton vlog Presiden Jokowi karena penampilan Fisik Presiden 

Jokowi. Paling banyak yakni sebanyak 175 orang (43.7%) mengaku tidak setuju, 

selanjutnya 160 orang (40.0%) setuju menonton vlog Presiden Jokowi dari 

penampilan fisiknya, 47 orang sangat setuju dan 18 orang (4.5%) sangat tidak 

setuju. 
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2. Ketertarikan menonton vlog Presiden Jokowi Berdasarkan pembahasan 

dalam vlog yang sesuai untuk anak muda 

Tabel 4.19 

Distribusi Responden Berdasarkan Tertarik menonton vlog Presiden Jokowi 

Karena Membahas Hal yang Sesuai Anak  Muda 

   N=400 

Tertarik menonton vlog Presiden 

Jokowi karena membahas hal yang 

sesuai anak muda 

Frekuensi Persentase (%) 

Sangat Tidak Menarik 2 0.5 

Tidak Menarik 52 13.0 

Menarik 220 55.0 

Sangat Menarik 126 31.5 

Total 400 100.0 

Sumber : Data Primer diolah dari kuesioner, 2017 

 Tabel 4.19 diatas menunjukkan ketertarikan responden menonton vlog 

Presiden Jokowi karena membahas hal-hal yang sesuai dengan anak muda. 

Responden paling banyak memilih menarik yaitu sebanyak 220 orang (55%), 

kemudian sangat menarik sebanyak 126 orang (31.5%) namun, 52 orang (13%) 

merasa Tidak menarik dan 2 orang merasa sangat tidak setuju. 



87 

 

 

c. Tanggapan terhadap Konten vlog Presiden Jokowi berdasarkan Penguasaan 

1. Vlog  Presiden Jokowi dapat menjadi Inspirasi bagi penonton 

Tabel 4.20 

Distribusi Responden Berdasarkan Vlog Presiden Jokowi Dapat Menjadi 

Inspirasi bagi Penontonnya 

   N=400 

Vlog Presiden Jokowi Dapat Menjadi 

Inspirasi bagi Penontonnya 
Frekuensi Persentase (%) 

Sangat Tidak Setuju 5 1.3 

Tidak Setuju 46 11.5 

Setuju 228 57.0 

Sangat Setuju 121 30.3 

Total 400 100.0 

Sumber : Data Primer diolah dari kuesioner, 2017 

 Tabel 4.20 diatas menunjukkan tanggapan responden yang menganggap 

bahwa vlog Presiden Jokowi dapat menginspirasi. Sebanyak 228 orang (57%) 

merasa setuju, 121 orang (30.3%) memilih sangat setuju, 46 orang (11.5%) tidak 

setuju dan 5 orang (1.3%) memilih sangat tidak setuju. 
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1. Vlog  Presiden Jokowi dapat menjadi Inspirasi bagi penonton 

Tabel 4.21 

Distribusi Responden Berdasarkan Vlog Presiden Jokowi Membuat 

Penonton Terinspirasi Membuat Vlog 

   N=400 

Vlog Presiden Jokowi Membuat 

Penonton Terinspirasi Membuat Vlog 
Frekuensi Persentase (%) 

Sangat Tidak Setuju 48 12.0 

Tidak Setuju 243 60.5 

Setuju 73 18.2 

Sangat Setuju 37 9.3 

Total 400 100.0 

Sumber : Data Primer diolah dari kuesioner, 2017 

 Tabel 4.21 diatas menunjukkan tanggapan responden yang merasa ingin 

membuat vlog  setelah menonton vlog Presiden Jokowi. Mayoritas responden 

memilih tidak setuju yaitu sebanyak 243 orang (60.5%), 48 orang (12.0%) sangat 

tidak setuju. Kemudian 73 orang (18.2%) memilih setuju dan 37 orang (9.3%) 

memilih sangat setuju dan merasa ingin membuat vlog setelah menonton. 
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d.  Tanggapan terhadap Konten vlog Presiden Jokowi berdasarkan Isi 

1. Presiden Jokowi menampilkan hal yang unik dalam vlognya  

Tabel 4.22 

Distribusi Responden Berdasarkan Vlog Presiden Jokowi Menampilkan Hal 

Yang Unik  

   N=400 

Vlog Presiden Jokowi Menampilkan 

Hal Yang Unik 
Frekuensi Persentase (%) 

Sangat Tidak Setuju 5 1.3 

Tidak Setuju 31 7.8 

Setuju 217 54.7 

Sangat Setuju 147 36.7 

Total 400 100.0 

Sumber : Data Primer diolah dari kuesioner, 2017 

 Tabel 4.22 diatas, menunjukkan tanggapan responden yang menganggap 

Presiden Jokowi menampilkan hal yang unik dalm vlognya. Sebanyak217 orang 

(54.7%) memilih setuju, 147 orang (36.7%) memilih sangat setuju, 31 orang(7.8%) 

memilih tidak setuju, kemudian 5 orang (1.3%) memilih sangat tidak setuju. 
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2. Vlog  Presiden Jokowi dapat menampilkan hal-hal yang baru/ up to date  

Tabel 4.23 

Distribusi Responden Berdasarkan Vlog  Presiden Jokowi Menampilkan Hal 

yang Baru/ Up to date 

   N=400 

Vlog  Presiden Jokowi Menampilkan 

Hal yang Baru/ Up to date 
Frekuensi Persentase (%) 

Sangat Tidak Setuju 3 0.7 

Tidak Setuju 37 9.3 

Setuju 231 57.7 

Sangat Setuju 129 32.3 

Total 400 100.0 

Sumber : Data Primer diolah dari kuesioner, 2017 

 Tabel 4.23 diatas menunjukkan tanggapan responden terhadap vlog 

Presiden Jokowi yang menampilkan hal yang baru/ up to date. Sebanyak 231 orang 

(57.7%)  memilih setuju dan 129 orang (32.3) memilih sangat setuju dengan vlog 

Presiden Jokowi yang menampilkan hal yang baru/ up to date. Kemudian 37 orang 

(9.3%) memilih tidak setuju dan 3 orang (0.7%) vlog Presiden Jokowi yang 

menampilkan hal yang baru/ up to date. 
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3. Presiden Jokowi dapat menggunakan gaya bahasa yang mudah 

dipahami dalam vlognya 

Tabel 4.24 

Distribusi Responden Berdasarkan Vlog  Presiden Jokowi Menggunakan 

Gaya Bahasa Yang Mudah Dipahami 

   N=400 

Vlog  Presiden Jokowi Menggunakan 

Gaya Bahasa Yang Mudah Dipahami 
Frekuensi Persentase (%) 

Sangat Tidak Setuju 3 0.7 

Tidak Setuju 15 3.8 

Setuju 200 50.0 

Sangat Setuju 182 45.5 

Total 400 100.0 

Sumber : Data Primer diolah dari kuesioner, 2017 

Tabel 4.24 diatas menunjukkan tanggapan responden terhadap isi vlog 

Presiden Jokowi yang menggunakan gaya bahasa yang mudah dipahami. Setengah 

dari responden atau sebanyak 200 orang memilih setuju dan 182 orang (45.5%) 

memilih sangat setuju bahwa Presiden Jokowi menggunakan bahasa yang mudah 

dipahami dalam vlognya. Kemudian 15 orang (3.8%) memilih tidak setuju dan 3 

orang (0.7%) memilih sangat tidak setuju bahasa yang digunakan Presiden Jokowi 

dalam vlognya mudah dipahami. 
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4. Vlog Presiden Jokowi Memberikan Informasi yang Berguna 

Tabel 4.25 

Distribusi Responden Berdasarkan Vlog Presiden Jokowi Memberikan 

Informasi yang Berguna 

   N=400 

Vlog Presiden Jokowi Memberikan 

Informasi yang Berguna 
Frekuensi Persentase (%) 

Sangat Tidak Setuju 2 0.5 

Tidak Setuju 14 2.5 

Setuju 222 55.5 

Sangat Setuju 162 40.5 

Total 400 100.0 

Sumber : Data Primer diolah dari kuesioner, 2017 

Tabel 4.25 diatas menunjukkan tanggapan responden yang menganggap 

Informasi yag diberikan dalam vlog Presiden Jokowi memberikan informasi yang 

berguna. Lebih dari setengah jumlah responden memilih setuju yakni sebanyak, 222 

orang atau (55.5%) dan 162 orang (40.5%) memilih sangat setuju. Kemudian hanya 

14orang (2.5%) yang tidak setuju dan 2 orang (0.5%) sangat tidak setuju dengan 

vlog Presiden Jokowi memberikan informasi yang berguna . 
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5. Vlog Presiden Jokowi Menghibur 

Tabel 4.26 

Distribusi Responden Berdasarkan Vlog Presiden Jokowi Menghibur 

   N=400 

Vlog Presiden Jokowi Menghibur Frekuensi Persentase (%) 

Sangat Tidak Menghibur 4 1.0 

Tidak Menghibur 34 8.5 

Menghibur 247 61.7 

Sangat Menghibur 115 28.8 

Total 400 100.0 

Sumber : Data Primer diolah dari kuesioner, 2017 

Tabel 4.26 diatas menunjukkan tanggapan responden bahwa vlog Presiden 

Jokowi sangat menghibur. Lebih dari setengah responden memilih Setuju yaitu 

sebanyak 247 orang (61.7%) dan 115 orang (28.8%) memilih sangat menghibur. 

Sedangkan 34 orang (8.5%) memilih tidak menghibur dengan pernyataan vlog 

Presiden Jokowi sangat menghibur, dan 4 orang (1%) memilih sangat tidak 

menghibur. 
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4. Tanggapan terhadap variabel Kognitif 

a. Mengetahui bahwa terdapat pesan dan informasi dalam vlog 

Presiden Jokowi 

Tabel 4.27 

Distribusi Responden Berdasarkan Mengetahui Adanya Pesan dan Informasi 

dalam Vlog Presiden Jokowi 

  N=400 

Mengetahui adanya pesan dan 

informasi dalam vlog Presiden Jokowi 
Frekuensi Persentase (%) 

Sangat Tidak Setuju 3 0.7 

Tidak Setuju 19 4.7 

Setuju 231 57.8 

Sangat Setuju 147 36.8 

Total 400 100.0 

Sumber : Data Primer diolah dari kuesioner, 2017 

Tabel 4.27 menunjukkan tanggapan responden terhadap pengetahuan akan 

asanya pesan/informasi yang terdapat dalam vlog Presiden Jokowi. Sebanyak lebih 

dari setengah responden memilih setujuh yaitu sebnayk 231 orang (57.8%), 147 

orang memilih sangat setuju (36.8%). Kemudian sebanyak 19 orang (4.7) memilih 

tidak setuju dan 3 orang (0.7%) memilih sangat tidak setuju. 
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b. Mudah memahami pesan/informasi yang ada dalam vlog Presiden 

Jokowi 

Tabel 4.28 

Distribusi Responden Berdasarkan Mudah Memahami Pesan dan Informasi 

dalam Vlog Presiden Jokowi 

  N=400 

Memahami pesan dan informasi yang 

terdapat dalam vlog Presiden Jokowi 
Frekuensi Persentase (%) 

Sangat Tidak Setuju 3 0.7 

Tidak Setuju 28 7.0 

Setuju 239 59.8 

Sangat Setuju 130 32.5 

Total 400 100.0 

Sumber : Data Primer diolah dari kuesioner, 2017 

Tabel 4.28 diatas menunjukkan tanggapan responden yang memahami 

pesan dan informasi yang terdapat dalam vlog Presiden Jokowi. Sebanyak 239 

orang (59.8%) memilih setuju, 130 orang (32.5%) memilih sangat setuju dalam 

memahami pesan/informasi yang terdapat dalam vlog Presiden Jokowi. Kemudian 

28 orang (7%) responden memilih tidak setuju dan 3 orang (0.7%) memilih sangat 

tidak setuju.   
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c. Dapat mengingat kembali pesan/informasi yang terdapat dalam vlog 

Presiden Jokowi 

Tabel 4.29 

Distribusi Responden Berdasarkan Mampu Mengingat Kembali Pesan dan 

Informasi dalam Vlog Presiden Jokowi 

  N=400 

Mampu mengingat kembali pesan dan 

informasi dalam vlog Presiden Jokowi 
Frekuensi Persentase (%) 

Sangat Tidak Setuju 6 1.5 

Tidak Setuju 103 25.7 

Setuju 221 55.3 

Sangat Setuju 70 17.5 

Total 400 100.0 

Sumber : Data Primer diolah dari kuesioner, 2017 

Tabel 4.29 diatas menunjukkan tanggapan responden terhadap kemampuan 

dalam mengingat kembali pesan/informasi yang terdapat dalam vlog Presiden 

Jokowi. Sebanyak 221 orang (55.3%) responden memilih setuju, sementara 103 

orang (25.7%) responden memilih tidak setuju, 70 orang (17.5%) sangat setuju 

dalam kemampuan mengingat kembali pesan/informasi yang terdapat dalam vlog 

Presiden Jokowi dan 6 orang (1.5%) memilih sangat tidak setuju. 
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4. Tanggapan terhadap variabel Afektif 

a. Menganggap vlog Presiden Jokowi sangat menarik untuk ditonton  

Tabel 4.30 

Distribusi Responden Berdasarkan Vlog Presiden Jokowi Menarik Untuk 

Ditonton 

  N=400 

Vlog Presiden Jokowi Menarik Untuk 

Ditonton 
Frekuensi Persentase (%) 

Sangat Tidak Setuju 3 0.7 

Tidak Setuju 43 10.7 

Setuju 225 56.3 

Sangat Setuju 129 32.3 

Total 400 100.0 

Sumber : Data Primer diolah dari kuesioner, 2017 

 Tabel 4.30 menunjukkan tanggapan responden yang menganggap vlog 

Presiden Jokowi sangat menarik untuk ditonton. Sebanyak 225 orang (56.3%) 

memilih setuju, sebanyak 129 orang (43%) memilih sangat setuju, sebanyak 43 

orang (10.7%) memilih tidak setuju dan 3 orang (0.7%) memilih sangat tidak setuju  

dengan pernyataan bahwa vlog Presiden Jokowi sangat menarik untuk ditonton. 
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b. Merasa senang setelah menonton vlog Presiden Jokowi  

Tabel 4.31 

Distribusi Responden Berdasarkan Senang Setelah Menonton Vlog Presiden 

Jokowi 

  N=400 

Senang setelah menonton vlog 

presiden Jokowi 
Frekuensi Persentase (%) 

Sangat Tidak Setuju 5 0.3 

Tidak Setuju 78 19.5 

Setuju 250 62.5 

Sangat Setuju 67 16.7 

Total 400 100.0 

Sumber : Data Primer diolah dari kuesioner, 2017 

 Tabel 4.31 menunjukkan tanggapan responden berdasarkan perasaan 

senang setelah menonton vlog Presiden Jokowi. Sebanyak 250 orang (62.5%) 

responden memilih setuju, 78 orang (19.5%) memilih tidak setuju, diikuti 67 orang 

(16.8%) responden memilih sangat setuju dan 5 orang (0.3%) memilih sangat tidak 

setuju. 
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c. Setuju dengan Pesan dan Informasi dalam vlog Presiden Jokowi 

Tabel 4.32 

Distribusi Responden Berdasarkan Setuju dengan Pesan dan Informasi 

dalam Vlog Presiden Jokowi 

  N=400 

Setuju dengan pesan dan informasi 

dalam vlog Presiden Jokowi 
Frekuensi Persentase (%) 

Sangat Tidak Setuju 3 0.7 

Tidak Setuju 17 4.3 

Setuju 241 60.3 

Sangat Setuju 139 34.7 

Total 400 100.0 

Sumber : Data Primer diolah dari kuesioner, 2017 

 Tabel 4.32 diatas menunjukkan sikap responden yang setuju dengan pesan 

dan informasi yanga ada dalam vlog Presiden Jokowi adalah sebanyak 241 orang 

(60.3%), diikuti dengan 139 orang (34.7%) responden yang memilih sangat setuju, 

17 orang(4.3%) memilih tidak setuju dan 3 orang (0.7%) memilih sangat tidak 

setuju. 
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5. Tanggapan terhadap variabel Konatif 

a. Sering mencari tahu perkembangan vlog Presiden Jokowi 

Tabel 4.33 

Distribusi Responden Berdasarkan Sering Mencari Tahu atas Vlog Terbaru 

Presiden Jokowi 

N=400 

Sering Mencari tahu tentang vlog 

terbaru Presiden Jokowi 
Frekuensi Persentase (%) 

Sangat Tidak Setuju 29 7.3 

Tidak Setuju 221 56.3 

Setuju 120 30.0 

Sangat Setuju 30 7.5 

Total 400 100.0 

Sumber : Data Primer diolah dari kuesioner, 2017 

Tabel 4.33 diatas menunjukkan paling banyak responden yang memilih 

tidak setuju dengan pernyataan sering mencari tahu tentang vlog terbaru Presiden 

Jokowi yaitu sebanayak 221 orang (56.3%), namun 120 orang (30.0) memilih 

Setuju, responden yang lain memilih sangat  setuju sebanyak 29 orang (7.3%) dan 

30 orang (7.5%) memilih sangat tidak setuju. 
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b. Meninggalkan Komentar positif karena senang dengan Vlog 

Presiden Jokowi 

Tabel 4.34 

Distribusi Responden Berdasarkan Meninggalkan Komentar Positif Karena 

Menyukai Vlog Presiden Jokowi 

  N=400 

Meninggalkan komentar positif karena 

menyukai vlog Presiden Jokowi 
Frekuensi Persentase (%) 

Sangat Tidak Setuju 45 11.3 

Tidak Setuju 170 42.5 

Setuju 149 37.2 

Sangat Setuju 36 9.0 

Total 400 100.0 

Sumber : Data Primer diolah dari kuesioner, 2017 

Tabel 4.34 diatas menunjukkan perilaku responden yang meninggalkan 

komentar positif karena senang dengan vlog Presiden Jokowi. Sebanyak 170 orang 

(42.5%) memilih tidak setuju, 149 orang (37.2%) memilih setuju, dilanjutkan 45 

orang (11.3%) memilih sangat tidak setuju dan 36 orang (9%) memilih sangat setuju 

dan meninggalkan komentar positif pada vlog Presiden Jokowi karena senang 

dengan vlognya. 
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c. Meninggalkan Komentar Negatif Karena Tidak Senang dengan Vlog 

Presiden Jokowi 

Tabel 4.35 

Distribusi Responden Berdasarkan Meninggalkan Komentar Negatif Karena 

Tidak Senang Dengan Vlog  Presiden Jokowi 

 

  N=400 

Meninggalkan komentar negative 

karena tidak suka dengan vlog  

Presoden Jokowi 

Frekuensi Persentase (%) 

Sangat Tidak Setuju 172 43.0 

Tidak Setuju 187 46.8 

Setuju 22 5.5 

Sangat Setuju 19 4.7 

Total 400 100.0 

Sumber : Data Primer diolah dari kuesioner, 2017 

 Tabel 4.35 diatas menunjukkan perilaku responden yang meninggalkan 

komentar negatif karena tidak senang dengan vlog Presiden Jokowi. Sebanyak 187 

orang (46.8%) responden memilih tidak setuju, 172 orang (43.0%) memilih sangat 

tidak setuju. Sedangkan hanya 22 orang (5.5%)  memilih Setuju dan 10 orang 

(4.7%) memilih sangat setuju dan meninggalkan komentar negatif pada Vlog 

Presiden Jokowi. 
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6. Tanggapan Terhadap Citra Presiden Jokowi 

a. Presiden Jokowi merupakan sosok pemimpin yang unik dan berbeda 

dari Presiden lainnya 

Tabel 4.36 

Distribusi Responden Berdasarkan Tanggapan terhadap Sosok Presiden 

Jokowi sebagai Pemimpin yang Unik dan Berbeda dari Pemimpin Lainnya  

  N=400 

Menganggap Presiden Jokowi 

merupakan sosok pemimpin yang unik 

dan berbeda dari pemimpin lain 

Frekuensi Persentase (%) 

Sangat Tidak Setuju 2 0.5 

Tidak Setuju 3 0.7 

Setuju 138 34.5 

Sangat Setuju 257 64.3 

Total 400 100.0 

Sumber : Data Primer diolah dari kuesioner, 2017 

Tabel 3.36 menunjukkan bahwa responden menganggap Presiden Jokowi 

merupakan sosok presiden yang unik dan berbeda dengan pemimpin lainnya. 

sebanyak 257 (64.3%) orang memilih sangat setuju, 138 orang (34.5%) memilih 

setuju, dan hanya sebanyak 3 orang (0.7%) meilih tidak setuju dan 2 orang (0.2%) 

memilih sangat tidak setuju. 
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b.  Presiden Jokowi merupakan sosok pemimpin yang kredibel 

Tabel 4.37 

Distribusi Responden Presiden Jokowi Merupakan Sosok Pemimpin yang 

Kredibel 

  N=400 

Presiden Jokowi merupakan sosok 

pemimpin yang kredibel 
Frekuensi Persentase (%) 

Sangat Tidak Setuju 1 0.3 

Tidak Setuju 13 3.3 

Setuju 229 57.2 

Sangat Setuju 157 39.2 

Total 400 100.0 

Sumber : Data Primer diolah dari kuesioner, 2017 

 Tabel 4.7 diatas menunjukkan tanggapan responden yang menganggap 

Presiden Jokowi sebagai pemimpin yang kredibel. Sebanyak 229 orang (57.2%) 

memilih setuju, diikuti 157 orang (39.2%) memilih sangat setuju, 13 orang (3.3%) 

memilih tidak setuju, dan hanya 1 orang yang memilih sangat tidak setuju dengan 

pernyataan Presiden Jokowi merupakan Presiden yang kredibel. 
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c. Presiden Jokowi merupakan sosok pemimpin yang apa adanya 

Tabel 4.38 

Distribusi Responden Berdasarkan Presiden Jokowi Merupakan Sosok yang 

Apa Adanya/Sederhana  

  N=400 

Presiden Jokowi merupakan sosok 

yang apa adanya/ sederhana 
Frekuensi Persentase (%) 

Sangat Tidak Setuju 3 0.7 

Tidak Setuju 5 1.3 

Setuju 143 35.7 

Sangat Setuju 249 62.3 

Total 400 100.0 

Sumber : Data Primer diolah dari kuesioner, 2017 

 Tabel 4.38 diatas menunjukkan responden yang menganggap Presiden 

Jokowi merupakan sosok yang apa adanya. Sebanyak 249 orang (62.3%) memilih 

sangat setuju, 143 orang (35.7%) memilih setuju, kemudian 5 orang (1.3%) 

memilih tidak setuju dan 3 orang (0.7%) memilih sangat tidak setuju. 
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d. Presiden Jokowi merupakan sosok yang menyayangi keluarganya 

Tabel 4.39 

Distribusi Responden Berdasarkan Presiden Jokowi Merupakan Sosok yang 

Menyayangi Keluarganya 

  N=400 

Presiden Jokowi merupakan sosok 

yang menyayangi keluarganya 
Frekuensi Persentase (%) 

Sangat Tidak Setuju 1 0.3 

Tidak Setuju 2 0.5 

Setuju 170 42.5 

Sangat Setuju 227 56.7 

Total 400 100.0 

Sumber : Data Primer diolah dari kuesioner, 2017 

 Tabel 4.39 menunjukkan tanggapan responden yang menganggap Presiden 

Jokowi merupakan sosok yang menyayangi keluarganya. Sebanyak 227 orang 

(56.7%) memilih sangat setuju, diikuti 170 orang (42.5%) orang memilih setuju. 

Sedikit dari responden tidak setuju dengan tanggapan Presiden Jokowi sebagai 

sosok yang menyayangi keluarganya yaitu sebanyak 3 orang (0.5%) dan hanya satu 

orang (0.3%) memilih sangat tidak setuju. 
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e. Presiden Jokowi merupakan sosok yang gaul dan uptodate 

Tabel 4.40 

Distribusi Responden Berdasarkan Presiden Jokowi Merupakan Pemimpin 

yang Gaul/Up to Date 

  N=400 

Presiden Jokowi merupakan 

Pemimpin yang gaul/up to date 
Frekuensi Persentase (%) 

Sangat Tidak Setuju 2 0.5 

Tidak Setuju 14 3.5 

Setuju 201 50.3 

Sangat Setuju 183 45.7 

Total 400 100.0 

Sumber : Data Primer diolah dari kuesioner, 2017 

 Tabel 4.40 menunjukkan tanggapan respondeen terhadap sosok Presiden 

Jokowi yang gaul/ up to date paling banyak memilih setuju yaitu sebanyak 201 

orang (50.3%) kemudian sebnayak 183 orang  (45.7%) memilih sangat setuju. 

Sedangkan responden yang memilih tidak setuju adalah sebanyak 14 orang (3.5%) 

dan memilih sangat tidak setuju sebanyak 2 orang (0.5%). 
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f. Presiden Jokowi merupakan sosok pemimpin yang dapat 

mengispirasi dan memotivasi 

Tabel 4.41 

Distribusi Responden Berdasarkan Presiden Jokowi Merupakan Sosok 

Pemimpin yang Dapat Menginspirasi dan Memotivasi 

  N=400 

Presiden Jokowi merupakan sosok 

pemimpin yang dapat menginspirasi 

dan memotivasi 

Frekuensi Persentase (%) 

Sangat Tidak Setuju 3 0.7 

Tidak Setuju 8 2.0 

Setuju 168 42.0 

Sangat Setuju 221 55.3 

Total 400 100.0 

Sumber : Data Primer diolah dari kuesioner, 2017 

 Tabel 4.41 diatas menunjukkan tanggapan responden terhadap sosok 

Presiden Jokowi yang dapat menginspirasi dan memotivasi yang paling banyak 

memilih sangat setuju yaitu sebanyak 221 orang (55.3%), 168 orang (42%) memilih 

setuju, 8 orang (2%) memilih tidak setuju dan 3 orang (0.7%) memilih sangat tidak 

setuju. 
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g. Presiden Jokowi berhasil dalam menjalankan kinerjanya 

Tabel 4.42 

Distribusi Responden Berdasarkan Presiden Jokowi Berhasil dalam 

Menjalankan Kinerjanya 

  N=400 

Presiden Jokowi Berhasil dalam 

Menjalankan Kinerjanya 
Frekuensi Persentase (%) 

Sangat Tidak Setuju 5 1.3 

Tidak Setuju 31 7.7 

Setuju 219 54.7 

Sangat Setuju 145 36.3 

Total 400 100.0 

Sumber : Data Primer diolah dari kuesioner, 2017 

Tabel 4.42 diatas menunjukkan tanggapan responden yang menganggap Presiden 

Jokowi berhasil dalam melakukan kinerjanya paling banyak memilih setuju yaitu 

sebanyak 219 orang (54.7%), kemudian diikuti dengan responden yang memilih 

sangat setuju sebanyak 145 orang (36.3%). Sebanyak 31 orang (7.7%) memilih 

tidak setuju dan 5 orang (1.3%) memilih sangat tidak setuju. 
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7. Tabel Silang Antara Jenis Kelamin Dengan Variabel Kognitif 

Tabel 4.43 

Tabel Silang Antara Jenis Kelamin Dengan Mengetahui terdapat 

pesan/informasi dalam vlog Presiden Jokowi 

 

Jenis 

Kelamin 

Mengetahui bahwa terdapat pesan/informasi dalam 

vlog Presiden Jokowi 

 

Total  

Sangat tidak 

setuju 

Tidak 

setuju 

Setuju  Sangat 

setuju 

 

Laki-Laki 

1 13 77 63 154 

0.3 3.3 19.2 15.7 38.5 

 

Perempuan 

2 6 154 84 246 

0.5 1.5 38.5 21 61.5 

 

Total  

3 19 231 147 400 

0.8 4.8 57.7 36.7 100 

   

 Tabel 4.43 diatas menunjukkan bahwa jenis kelamin Laki-laki yang dapat 

mengetahui terdapatnya informasi dalam vlog Presiden Jokowi adalah sebanyak 77 

orang memilih setuju, 63 orang memilih sangat setuju, 13 orang memilih tidak 

setuju dan 1 orang memilih sangat tidak setuju dari jumlah 154 orang repsonden 

laki-laki. Sedangakan pada responden perempuan yang berjumlah 246 orang, 231 

orang diantaranya memilih setuju, 147 orang memilih sangat setuju, 19 orang 

memilih tidak setuju dan  3 orang memilih sangat tidak setuju. Dapat disimpulkan 

bahwa 90% responden laki-laki dapat mengetahui pesan/informasi yang ada dalm 

vlog Presiden Jokowi dan sebesar 96% responden wanita dapat mengetahui 

pesan/informasi dalam vlog Presiden Jokowi. 



111 

 

 

Tabel 4.44 

Tabel Silang Antara Jenis Kelamin Dengan Mudah Memahami Pesan dan 

Informasi dalam vlog Presiden Jokowi 

 

Jenis 

Kelamin 

Mudah memahami pesan/informasi dalam vlog 

Presiden Jokowi 

 

Total  

Sangat tidak 

setuju  

Tidak 

setuju 

Setuju  Sangat 

setuju  

 

Laki-Laki 

2 10 93 49 154 

0.5 2.5 23.3 12.2 38.5 

 

Perempuan 

1 18 146 81 246 

0.3 4.5 36.5 20.3 61.5 

 

Total  

3 28 239 130 400 

0.8 7 59.7 32.5 100 

 

 Tabel 4.44 diatas menunjukkan dari 154 responden laki-laki, 93 orang 

memilih setuju, 49 orang memilih sangat setuju, 10 orang memilih tidak setuju dan 

2 orang memilih sangat tidak setuju dengan pernyataan mudah memahami 

pesan/informasi dalam vlog Presiden Jokowi. Sedangkan dari 246 jumlah 

responden perempuan, 146 orang memilih setuju, 81 orang memilih sangat setuju, 

18 orang memilih tidak setuju dan 1 orang memilih sangat tidak setuju. Dapat 

disimpulkan bahwa 92.2% responden laki-laki dan 92.3% responden perempuan 

yang dapat dengan mudah memahami pesan dan informasi yang ada dalam vlog 

Presiden Jokowi. 
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Tabel 4.45 

Tabel Silang Antara Jenis Kelamin Dengan Bisa Mengingat Kembali Pesan 

dan Informasi dalam vlog Prsiden Jokowi 

 

Jenis 

Kelamin 

Bisa mengingat kembali pesan/informasi dalam 

vlog Presiden Jokowi 

 

Total  

Sangat tidak 

setuju  

Tidak 

setuju 

Setuju  Sangat 

setuju  

 

Laki-Laki 

2 37 87 28 154 

0.5 9.3 21.7 7 38.5 

 

Perempuan 

4 66 134 42 246 

1 16.5 33.5 10.5 61.5 

 

Total  

6 103 221 70 400 

1.5 25.2 55.3 17.5 100 

 

 Tabel 4.45 diatas menunjukkan dari 154 responden laki-laki, 87 orang 

memilih setuju, 28 orang memilih sangat setuju, 37 orang memilih tidak setuju dan 

2 orang memilih sangat tidak setuju dengan pernyataan bisa mengingat kembali 

pesan/informasi dalam vlog Presiden Jokowi. Sedangkan dari 246 jumlah 

responden perempuan, 134 orang memilih setuju, 42 orang memilih sangat setuju, 

66 orang memilih tidak setuju dan 1 orang memilih sangat tidak setuju. Dapat 

disimpulkan bahwa 74.7% responden laki-laki dan 71.5% responden perempuan 

yang bisa mengingat kembali pesan dan informasi yang ada dalam vlog Presiden 

Jokowi. 
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8. Tabel Silang Antara Jenis Kelamin Dengan Variabel Afektif 

Tabel 4.46 

Tabel Silang Antara Jenis Kelamin Dengan Menganggap vlog Presiden 

Jokowi menarik untuk ditonton 

 

Jenis 

Kelamin 

Menganggap vlog Presiden Jokowi sangat menarik 

untuk ditonton 

 

Total  

Sangat tidak 

setuju  

Tidak 

setuju 

Setuju  Sangat 

setuju  

 

Laki-Laki 

2 16 85 51 154 

0.5 4 21.3 12.7 38.5 

 

Perempuan 

1 27 140 78 246 

0.3 6.7 35 19.5 61.5 

 

Total  

3 43 225 129 400 

0.8 10.7 76.3 32.2 100 

 

Tabel 4.46 diatas menunjukkan tanggapan responden dengan pernyataan 

vlog Presiden Jokowi menarik untuk ditonton berdasarkan jenis kelamin. Dari total 

154 responden laki-laki, 85 responden memilih setuju, 51 orang memilih sangat 

setuju, 16 orang memilih tidak seyuju dan 2 orang memilih sangat tidak setuju. 

Sedangkan dari 246 jumlah responden wanita, 140 orang memilih setuju, 78 orang 

memilih sangat setuju, 27 orang memilih tidak setuju dan 1 orang sangat tidak 

setuju. Dapat disimpulkan 88.3% responden laki-laki dan 88.7% responden 

perempuan.menganggap vlog Presiden Jokowi menarik. 
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Tabel 4.47 

Tabel Silang Antara Jenis Kelamin Dengan Menganggap vlog Presiden 

Jokowi menarik untuk ditonton 

 

Jenis 

Kelamin 

Merasa senang setelah menonton vlog Presiden 

Jokowi 

 

Total  

Sangat tidak 

setuju  

Tidak 

setuju 

Setuju  Sangat 

setuju  

 

Laki-Laki 

2 32 90 30 154 

0.5 8 22.5 7.5 38.5 

 

Perempuan 

3 45 160 37 246 

0.8 11.2 40 9.3 61.5 

 

Total  

5 78 250 57 400 

1.3 19.2 62.5 16.8 100 

 

Tabel 4.47 diatas menunjukkan tabel silang antara jenis kelamin responden 

dengan perasaan senang setelah menonton vlog Presiden Jokowi. Dari jumlah 154 

responden laki-laki, 90 orang memilih setuju, 30 orang memilih sangat setuju dan 

32 orang memili tidak setuju serta 2 orang memilih sangat tidak setuju. Sedangakan 

dari total 246 responden perempuan, 160 orang memilih setuju, 37 orang memilih 

sangat setuju dan 45 orang memilih tidak setuju serta 3 orang memilih sangat tidak 

setuju. Dapat disimpulkan bahwa sebanyak 77.9% responden laki-laki dan 80.1% 

responden perempuan merasa senang setelah menonton vlog Presiden Jokowi. 
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Tabel 4.48 

Tabel Silang Antara Jenis Kelamin Dengan Setuju dengan pesan dan 

informasi dalam vlog Presiden Jokowi 

 

Jenis 

Kelamin 

Setuju dengan  pesan/informasi dalam vlog 

Presiden Jokowi 

 

Total  

Sangat tidak 

setuju  

Tidak 

setuju 

Setuju  Sangat 

setuju  

 

Laki-Laki 

2 8 95 49 154 

0.5 2 23.8 12.2 38.5 

 

Perempuan 

1 9 146 90 246 

0.3 2.2 36.5 22.5 61.5 

 

Total  

3 17 241 139 400 

0.8 4.2 60.3 34.7 100 

 

 Tabel 4.48 diatas menunjukkan tabel silang antara jenis kelamin responden 

dengan pernyataan setuju dengan pesan dan informasi dalam vlog Presiden Jokowi. 

Dari 154 jumlah responden laki-laki, 95 orang diantaranya memilih setuju, 49 

memilih sangat setuju, 8 orang tidak setuju dan 2 orang memilih sangat tidak setuju. 

Sedangkan dari total 246 responden perempuan, 146 diantaranya memilih setuju, 

90 orang memilih sangat setuju 9 orang tidak setuju dan 1 orang memilih sangat 

tidak setuju. Dapat disimpulkan bahwa 93.5% responden laki-laki dan 96% 

responden perempuan yang setuju dengan pesan dan informasi dalam vlog Presiden 

Jokowi. 
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9. Tabel Silang Antara frekuensi menonton Dengan Variabel Kognitif 

Pada tabel frekuensi dibawah, responden yang menonton vlog Presiden 

Jokowi sebanyak kurang dari 1 kali seminggu dianggap sebagai responden yang 

menonton dengan frekuensi rendah, yang menonton 1-2 kali seminggu 

dianggap  menonton dengan frekuensi sedang dan yang menonton sebanyak 3-

4 kali seminggu dianggap menonton dengan frekuensi tinggi. 



117 

 

 

Tabel 4.49 

Tabel Silang Antara Frekuensi Menonton Dengan Mengetahui Terdapat 

Pesan/Informasi Dalam Vlog Preiden Jokowi 

 

Frekuensi 

menonton 

Mengetahui bahwa terdapat pesan dalam vlog 

Presiden Jokowi 

 

Total  

Sangat tidak 

setuju  

Tidak 

setuju 

Setuju  Sangat 

setuju  

 

Rendah 

3 14 191 107 315 

0.7 3.5 47.8 26.7 78.7 

 

Sedang 

0 2 37 39 78 

0 0.5 9.3 9.7 19.5 

 

Tinggi  

0 3 3 1 7 

0 0.8 0.7 0.3 1.8 

 

Total  

3 19 231 147 400 

0.7 4.8 57.8 36.7 100 

 

Tabel 4.49 menunjukkan tabel silang antara frekuensi menonton vlog 

Presiden Jokowi dengan pernyataan mengetahui bahwa terdapat pesan dan 

informasi dalam vlog  Presiden Jokowi. Responden dengan frekuensi menonton 

rendah dengan jumlah 315 responden dapat mengetahui informasi yang ada dalam 

vlog Presiden Jokowi adalah sebanyak 298 orang (94.6%). Sedangakan dari total 

78 orang responden dengan frekuensi menonoton sedang sebanyak 76 orang 

(97.4%) mengetahui terdapat pesan dan informasi dalam vlog Presiden Jokowi dan 

dari total 7 responden dengan intensitas menonton tinggi, 4 orang (57.1%) 

mengetahui terdapat pesan dan informasi dalam vlog Presiden Jokowi. 
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Tabel 4.50 

Tabel Silang Antara Frekuensi Menonton Dengan Mudah Memahami 

Pesan/Informasi Dalam Vlog Preiden Jokowi 

 

Frekuensi 

menonton 

Mudah memahami pesan/informasi yang ada dalam 

vlog Presiden Jokowi 

 

Total 

Sangat tidak 

setuju 

Tidak 

setuju 

Setuju  Sangat 

setuju 

 

Rendah 

2 22 202 89 315 

0.5 5.5 50.5 22.2 78.8 

 

Sedang 

1 5 32 40 78 

0.3 1.2 8 10 19.5 

 

Tinggi  

0 1 5 1 7 

0 0.3 1.2 0.3 1.8 

 

Total 

3 28 239 130 400 

0.8 7 59.7 32.5 100 

 

 Tabel 4.50 diatas menunjukkan responden dengan frekuensi menonton 

rendah mudah memahami pesan dan informasi yang ada dalam vlog Presiden 

Jokowi sebanyak 291 orang (92.4%) dari total 315 responden. Responden yang 

menonton dengan frekuensi sedang sebanyak 73 orang (92.3%) dapat dengan 

mudah memahami pesan dan Informasi dalam vlog Presiden Jokowi dari total 78 

responden, dan responden yan menonton dengan frekuensi tinggi sebanyak 6 orang 

(85.7%) dari total 7 orang. 
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Tabel 4.51 

Tabel Silang Antara Frekuensi Menonton Dengan Dapat Mengingat Kembali 

Pesan Dan Informasi Dalam Vlog Presiden Jokowi 

 

Frekuensi 

menonton 

Bisa mengingat kembali  pesan/informasi yang ada 

dalam vlog Presiden Jokowi 

 

Total  

Sangat tidak 

setuju  

Tidak 

setuju 

Setuju  Sangat 

setuju  

Rendah 6 88 171 50 315 

1.5 22 42.8 12.5 78.8 

Sedang 0 14 45 19 78 

0 3.5 11.3 4.7 19.5 

 

Tinggi  

0 1 5 1 7 

0 0.2 1.3 0.2 1.7 

 

Total  

6 103 221 70 400 

1.5 25.7 55.8 17.5 100 

 

 Tabel 4.51 menunjukkan, responden dengan frekuensi menonton rendah 

dari total 315 responden, sebanyak 221 orang (70.1%) dapat mengingat kembali 

pesan dan informasi yang ada dalam vlog Presiden Jokowi. Sedangkan dari total 78 

responden yang menonton dengan frekuensi sedang, sebanyak 64 orang  (82%) 

dapat mengingat kembali pesan dan informasi dalam vlog Presiden Jokowi serta 6 

orang (85.7%) dari total 7 responden dengan frrekuensi menonton tinggi. 
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10. Tabel Silang Antara Frekuensi Menonton Dengan Variabel Afektif 

Tabel 4.52 

Tabel Silang Antara Frekuensi Menonton Dengan Anggapan Vlog Presiden 

Jokowi Menarik Untuk Ditonton 

 

Frekuensi 

menonton 

Menganggap vlog Presiden Jokowi menarik untuk 

ditonton 

 

Total  

Sangat tidak 

setuju  

Tidak 

setuju 

Setuju  Sangat 

setuju  

Rendah 3 33 187 92 315 

0.8 8.3 46.8 23 78.8 

Sedang 0 9 35 34 78 

0 2.2 8.7 8.5 19.5 

Tinggi  0 1 3 3 7 

0 0.3 0.7 0.7 1.7 

 

Total  

3 43 225 129 400 

0.8 10.7 56.3 32.2 100 

 

 Tabel 4.52 menunjukkan responden dengan frekuensi rendah yang 

menganggap vlog Presiden Jokowi menarik untuk ditonton adalah sebanyak 279 

orang (88.5%) dari total 351 responden. Responden dengan frekuensi menonton 

sedang adalah sebanyak 69 orang (88.4%) dari total 78 orang menganggap vlog 

Presiden Jokowi menarik untuk ditonton. Sedangkan responden dengan frekuensi 

menonton tinggi, 6 orang (85.8%) dari 7 orang menganggap vlog Presiden Jokowi 

menarik untuk ditonton. 



121 

 

 

Tabel 4.53 

Tabel Silang Antara Frekuensi Menonton Dengan Merasa Senang Setelah 

Menonton Vlog Presiden Jokowi 

 

Frekuensi 

menonton 

Merasa senang setelah menonton vlog Presiden 

Jokowi 

 

Total  

Sangat tidak 

setuju  

Tidak 

setuju 

Setuju  Sangat 

setuju  

Rendah 5 65 201 44 315 

1.2 15.3 50.3 11 78.8 

Sedang 0 10 46 22 78 

0 2.5 11.5 5.5 19.5 

 

Tinggi  

0 3 3 1 7 

0 0.7 0.7 0.3 1.7 

 

Total  

5 78 250 67 400 

1.2 19.5 62.5 16.8 100 

 

 Tabel 4.53 menunjukkan responden dengan frekuensi menonton rendah 

merasa senang setelah menonton vlog Presiden Jokowi sebanyak 245 orang 

(77.8%) dari total 315 orang. Responden dengan frekuensi menonton sedang 

merasa senang setelah menonton vlog Presiden Jokowi sebanyak 68 orang (87.4%) 

dari total 78 dan responden dengan frekuensi menonton tinggi merasa senang 

setelah menonton vlog Presiden Jokowi adalah sebanyak 4 orang (57.2%) dari total 

7 orang. 
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Tabel 4.54 

Tabel Silang Antara Frekuensi Menonton Dengan Setuju Terhadap Pesan 

Dan Informasi Yang Ada Di Vlog Presiden Jokowi 

 

Frekuensi 

menonton 

Setuju dengan pesan dan informasi yang ada di 

vlog Presiden Jokoqi 

 

Total  

Sangat tidak 

setuju  

Tidak 

setuju 

Setuju  Sangat 

setuju  

Rendah 2 14 196 103 315 

0.5 3.5 49 25.8 78.8 

Sedang 1 2 40 35 78 

0.3 0.5 10 8.7 19.5 

 

Tinggi  

0 1 5 1 7 

0 0.3 1.3 0.3 1.7 

 

Total  

3 17 241 139 400 

0.8 4.3 62.5 34.8 100 

 

 Tabel 4.54 menunjukkanresponden dengan frekuensi menonton rendah 

yang setuju dengan pesan dan informasi yang ada dalam vlog Presiden Jokowi 

adalah sebanyak 299 orang (94.9%) dari total 315 responden. Responden dengan 

frekuensi menonton sedang  yang setuju dengan pesan dan informasi yang ada di 

vlog Presiden Jokowi adalah sebanyak 75 orang (96.1%) dari jumlah 78 responden. 

Sedangkan responden dengan frekuensi menonton yang tinggi yang setuju dengan 

pesan dan informasi di vlog Presiden Jokowi adalah sebanyak 6 orang (85.7%) dari 

7 orang responden. 
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11. Tabel Silang Antara Durasi menonton Dengan Variabel Kognitif 

Pada tabel durasi dibawah, responden yang menonton vlog Presiden Jokowi 

selama kurang dari 30 menit, dianggap menonton dengan durasi rendah, responden 

yang menonton 30 menit- 1 jam dianggap menonton dengan durasi sedang dan 

responden yang menonton selama lebih dari 1 jam dianggap menonton dengan 

durasi tinggi. 
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Tabel 4.55 

Tabel Silang Antara Durasi Menonton Dengan Mengetahui Terdapat Pesan 

dan Informasi Dalam Vlog Presiden Jokowi 

 

Durasi 

menontn 

Mengetahui bahwa terdapat pesan dalam vlog 

Presiden Jokowi 

 

Total  

Sangat tidak 

setuju  

Tidak 

setuju 

Setuju  Sangat 

setuju  

Rendah 3 18 221 136 378 

0.8 4.5 55.3 34 94.5 

Sedang 0 1 7 8 16 

0 0.3 1.7 2 4 

Tinggi  0 0 3 3 6 

0 0 0.7 0.8 2.5 

 

Total  

3 19 231 147 400 

0.3 4.8 57.7 36.8 100 

 

 Tabel 4.55 menunjukkan responden yang menonton vlog Presiden Jokowi 

dengan durasi rendah  dapat mengetahui pesan dan informasi yang ada dalam vlog 

Presiden Jokowi adalah sebanyak 357 orang (94.4%) dari total 378 responden. 

Sedangkan responden dengan durasi menonton sedang yang mengetahui bahwa 

terdapat pesan dan informasi dalam vlog Presiden Jokowi adalah sebanyak 15 orang  

(93.8%) dari total 16 responden dan responden dengan durasi menonton tinggi 

adalah sebanyak 6 orang (100%). 
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Tabel 4.56 

Tabel Silang Antara Durasi Menonton Dengan Memahami Pesan dan 

Informasi Dalam Vlog Presiden Jokowi 

 

Durasi 

menonton 

Mudah memahami  pesan/informasi yang ada 

dalam vlog Presiden Jokowi 

 

Total  

Sangat tidak 

setuju  

Tidak 

setuju 

Setuju  Sangat 

setuju  

Rendah 3 27 225 123 378 

0.8 6.7 56.2 30.8 94.5 

Sedang 0 1 10 5 16 

0 0.3 2.5 1.2 4 

 

Tinggi  

0 0 4 2 6 

0 0 1 0.5 1.5 

 

Total  

3 28 239 130 400 

0.8 7 59.7 32.5 100 

 

 Tabel 4.56 menunjukkan responden dengan durasi menonton rendah yang 

mudah memahami pesan dan informasi yang ada dalam vlog Presiden Jokowi 

adalah sebanyak 348 orang (92.1%) dari total 378 responden. Responden dengan 

durasi menonton sedang yang mudah memahami pesan dan informasi yang ada 

dalam vlog Presiden Jokowi adalah sebanyak 15 orang (93.8%) dari 16 responden. 

Sedangkan responden dengan durasi menonton tinggi yang mudah memahami 

pesan dan informasi yang ada dalam vlog Presiden Jokowi adalah sebanyak 6 orang 

(100%). 
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Tabel 4.57 

Tabel Silang Antara Durasi Menonton Dengan Bisa Mengingat Kembali 

Pesan dan Informasi Dalam Vlog Presiden Jokowi 

 

Durasi 

menonton 

Bisa mengingat kembali  pesan/informasi yang ada 

dalam vlog Presiden Jokowi 

 

Total  

Sangat tidak 

setuju  

Tidak 

setuju 

Setuju  Sangat 

setuju  

Rendah 5 102 205 66 378 

1.2 25.5 51.3 16.5 94.5 

Sedang 1 1 10 4 16 

0.3 0.3 2.5 1 4 

 

Tinggi  

0 0 6 0 6 

0 0 1.5 0 1.5 

 

Total  

6 103 221 70 400 

1.5 25.8 55.2 17.5 100 

 

 Tabel 4.57 menunjukkan responden dengan durasi menonton rendah yang 

dapat mengingat kembali pesan dan informasi yang ada dalam vlog Presiden 

Jokowi adlah sebanyak 271 orang (71.7%) dari 378 responden. Responden dengan 

durasi menonton sedang yang bisa mengingat kembali pesan dan informasi yang 

ada  dalam vlog Presiden Jokowi.adalah sebanyak 14 orang (87.5%) dari total 16 

responden dan responden dengan durasi menonton tinggi dapat mengingat 

kembali pesan dan informasi yang ada dalam vlog Presiden Jokowi sebanyak 6 

orang (100%). 
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12. Tabel Silang Antara durasi menonton Dengan Variabel Afektif 

Tabel 4.58 

Tabel Silang Antara Durasi  Menonton Dengan Menganggap vlog Presiden 

Jokowi Menarik Untuk Ditonton 

 

Frekuensi 

menonton 

Menganggap  vlog Presiden Jokowi sangat menarik 

untuk ditonton 

 

Total  

Sangat tidak 

setuju  

Tidak 

setuju 

Setuju  Sangat 

setuju  

Rendah 3 42 214 119 378 

0.8 10.5 53.5 29.7 94.5 

Sedang 0 1 8 7 16 

0 0.3 2 1.7 4 

Tinggi  0 0 3 3 6 

0 0 0.7 0.8 1.5 

 

Total  

3 43 225 129 400 

0.8 10.8 56.2 32.2 100 

 

 Tabel 4.58 menunjukkan respponden dengan durasi menonton rendah yang 

menganggap vlog Presiden Jokowi menarik untuk ditonton adalah sebanyak 333 

orang (88%) dari total 378 responden. Sedangkan responden dengan durasi 

menonton yang sedang menganggap vlog Presiden Jokowi menarik untuk ditonton 

adalah sebanyak 15 orang atau (93.75%) dan 100% responden dengan durasi 

menonton tinggi menganggap vlog Preiden Jokowi menarik untuk ditonton. 
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Tabel 4.59 

Tabel Silang Antara Durasi  Menonton Dengan Merasa Senang Setelah  

Menonton Vlog Presiden Jokowi 

 

Frekuensi 

menonton 

Merasa senang setelah menonton vlog Presiden 

Jokowi 

 

Total  

Sangat tidak 

setuju  

Tidak 

setuju 

Setuju  Sangat 

setuju  

Rendah 4 75 238 61 378 

1 18.7 59.5 15.2 94.5 

Sedang 1 3 9 3 16 

0.3 0.8 2.2 0.8 4 

 

Tinggi  

0 0 3 3 6 

0 0 0.8 0.8 1.5 

 

Total  

5 78 250 67 400 

1.3 19.5 62.5 16.8 100 

 

 Tabel 4.59 menunjukkan, responden dengan durasi menonton yang rendah 

merasa senang setelah menonton vlog Presiden Jokowi adalah sebanyak 299 orang 

(79.1%) dari total 378 responden. Responden dengan frekuensi menonton sedang  

yang merasa senang setelah menonton vlog  Presiden Jokowi adalah sebanyak 12 

orang (75%) dari 16 responden sedangkan 100% atau sebanyak 6 orang dengan 

durasi menonton tinggi merasa sennang setelah menontonvlog Presiden Jokowi. 
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Tabel 4.60 

Tabel Silang Antara Durasi  Menonton Dengan Merasa Senang Setelah  

Menonton Vlog Presiden Jokowi 

 

Frekuensi 

menonton 

Merasa senang setelah menonton vlog Presiden 

Jokowi 

 

Total  

Sangat tidak 

setuju  

Tidak 

setuju 

Setuju  Sangat 

setuju  

Rendah 3 16 229 130 378 

0.8 4 57.3 32.3 94.5 

Sedang 0 1 9 6 16 

0 0.3 2.2 1.5 4 

 

Tinggi  

0 0 3 3 6 

0 0 0.8 0.8 1.5 

 

Total  

3 17 241 139 400 

0.8 4.3 60.2 34.7 100 

 

 Tabel 4.60 diatas menunjukkan, responden dengan durasi menonton rendah 

yang merasa senang setelah menonton vlog Presiden Jokowi adalah sebanyak 359 

orang (94.4%) dari total 378 responden. Responden dengan durasi menonton 

sedang dari total 16 responden, merasa senang stelah menonton vlog Presiden 

Jokowi sebanyak 15 orang (93.8%)dan pada  penonton dengan durasi tinggi, 6 

orang atau semua responden (100%) merasa senang setelah menonton vlog Presiden 

Jokowi. 
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13. Komentar Terhadap Vlog Presiden Jokowi 

Berdasarkan hasil yang didapatkan dari keseluruhan 400 responden, 

komentar terhadap vlog Presiden Jokowi di dominasi oleh komentar yang positif, 

sedangkan komentar negatif hanya muncul kurang dari 10% dari total responden 

saja. 

 Responden menilai vlog Presiden Jokowi bagus dan menarik. Mereka 

menilai bahwa pesan yang terdapat dalam vlog Presiden Jokowi positif sekaligus 

menginspirasi dan memotivasi mereka karena  pada setiap vlognya Presiden Jokowi 

memang selalu menyelipkan pesan motivasi untuk penontonnya di setiap akhir 

video. 

Responden juga mengatakan bahwa vlog-vlog Presiden Jokowi sangat 

Informatif, mudah dipahami, serta dapat memberikan edukasi dan menambah 

wawasan terutama pengetahuan mengenai tempat wisata di Indonesia dan daerah-

daerah terpencil yang belum diketahui sebelumnya. Beberapa vlog Presiden Jokowi 

memang menampilkan keindahan alam Indonesia dan daerah-daerah pedalaman 

yang menurut responden belum pernah diketahui sebelumnya. Terdapat pula 

responden yang mengatakan dapat mengenal dunia politik dari menonoton vlog 

Presiden Jokowi. 

Vlog Presiden Jokowi dianggap dapat memberikan informasi mengenai 

perkembangan negara melaui video-videonya, seperti video pada topik Kabar 

Kerja. Responden merasa, Presiden Jokowi memberikan kemudahan bagi 

masyarakat untuk mengetahui perkembangan negara menjadi lebih mudah dengan 
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adanya vlog-vlog  tersebut. Selain dapat mengetahui perkembangan negara, 

responden juga merasa dapat mengetahui kehidupan sehari-hari presiden. Mereka 

dapat mengetahui kegiatan presiden baik dalam kegiatan kenegaraan maupun di 

kehidupan pribadinya dengan keluarga. 

Responden mengatakan Presiden Jokowi merupakan Presiden yang keren, 

uptodate/ kekininan dengan membuat vlog. Mereka juga mengatakan vlog presiden 

Jokowi menghibur, lucu dan tidak membosankan. Responden melihat vlog Presiden 

Jokowi tampil dengan editing yang bagus dan menarik. Responden menyatakan 

Presiden Jokowi memberikan informasi melalui Youtube adalah hal yang unik dan 

cocok untuk anak muda. 

Sedikit dari responden memberikan komentar yang negatif diantaranya, 

mereka menganggap vlog presiden Jokowi tidak menarik dan biasa saja. Seperti 

yang diungkapkan oleh Ragiel Satrio siswa SMAN 1 Makassar. Responden juga 

mengatakan bahwa Presiden Jokowi memberikan pembahasan yang berat dan sulit 

dimengerti pada vlognya. Beberapa responden menganggap, membuat vlog bagi 

seorang Presiden tidak seharusnya membuat vlog dalam kesibukannya memimpin 

negara, seperti yang diungkapkan Muhammad Nabil Zafir siswa SMAN 17 

Makassar “inspiratif tapi tidak efektif dilakukan di hari kerja”. 

Selain memberikan komentar terhadap vlog Presiden, beberapa responden 

juga memberikan komentar terhadap sosok Presiden Jokowi, mereka mengatakan 

bahwa Presiden Jokowi merupakan pemimpin yang apa adanya, pemimpin yang 

murah hati, ramah, kreatif karena membuat vlog di Youtube.seperti yang 
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diungkapkan salah satu siswi SMA Katolik Rajawali, Natasha Tiro  “menurut saya 

hal yang dilakukan pak Jokowi sangat bagus karena Youtube adalah media yang 

paling efektif saat ini dalam menyamaikan hal-hal penting dan menginspirasi anak 

muda sekarang” 

14. Kelebihan dan Kekurangan Vlog Presiden Jokowi 

Responden menilai kelebihan vlog Presiden Jokowi sebagai sesuatu yang 

bermanfaat memberikan informasi yang berguna, edukatif, memberikan inspirasi 

unik dan pesan didalam vlog Presiden Jokowi dapat memberikan motivasi bagi 

penontonnya. Vlog Presiden Jokowi juga dianggap memiliki kelebihan sebagai 

video yang cocok ditonton oleh anak muda, unik dan dapat menjawab peetanyaan 

dengan baik dalam video #JKWMenjawab. 

Banyak dari responden juga menilai dari segi tampilan, vlog Presiden 

Jokowi dinilai sudah menampilkan teknik pengambilan gambar yang bagus dan 

teknik  editing yang bagus. Video-video di akun Youtube Presiden Jokowi terlihat 

berubah dan  melakukan peningkatan teknik editing dari video pertama hingga 

video yang terakhir diunggah. 

Durasi yang terlalu singkat menjadi hal yang paling banyak dianggap 

menjadi kekurangan dari vlog Presiden Jokowi. Selain itu, responden juga 

menganggap Presiden Jokowi tampak terlalu dekat dengan kamera saat 

mengambil gambar sendiri dalam setiap video dalam topik #JKWVLOG. 

Responden juga mengatakan bahwa Presiden Jokowi sering menggunakan bahasa 

Jawa/ aksen Jawa sehingga terkadang sulit dimengerti. Terlepas dari hal-hal 
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tersebut, terdapat pula responden yang beranggapan bahwa vlog  Presiden Jokowi 

terlalu fokus membahas masalah Infrastruktur dan jarng membicarakan 

permasalahan sosial. 

B. PEMBAHASAN  

1. Tanggapan Generasi Muda Terhadap vlog Presiden Jokowi 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tanggapan generasi muda dalam hal 

ini adalah siswa SMA di Kota Makassar terhadap vlog Presiden Jokowi di Youtube 

dan untuk mengetahui citra yang terbentuk dari  vlog Presiden Jokowi di Youtube. 

Responden dalam penelitian ini adalah sebanyak 400 orang dan tanggapan 

terhadap vlog Presiden Jokowi di Youtube dibagi menjadi tujuh kategori 

diantaranya : konten vlog  Presiden Jokowi yang meliputi kredibilitas, daya tarik, 

kemampuan menginspirasi, dan isi vlog kemudian dari segi kognitif, afektif dan 

konatif responden. 

Aktif di media sosial dan membuat vlog atau video blog yang dilakukan 

oleh Presiden Jokowi merupakan cara presdien untuk berkomunikasi langsung 

dengan masyarakat khususnya generasi muda di Indonesia. Menurut Presiden 

Jokowi dirinya bisa berkomunikasi dengan masyarakat  khususnya generasi muda 

yang banyak menggunakan media sosial (http:/www.tribunnews.com/    

nasional/2017/04/25/alasan-jokowi-buat-vlog-untuk-komunikasi-dengan-generasi-

muda). 

Setiap orang akan menanggapi isi dari vlog Presiden Jokowi dengan cara 

yang berbeda berdasarkan kepentingan masing-masing sesuai disesuaikan dengan 
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kebutuhan, kepercayaan atau nilai-nilai yang berlaku padanya, sehingga kemapuan 

menerima informasinya pun berbeda. 

Dalam variabel Konten vlog Presiden Jokowi pada indikator kredibilitas, 

atau kepercayaan yang juga didapatkan berdasarkan kemampuan dalam penelitian 

ini  pertanyaan yang dimunculkan adalah terkait informasi dan pesan yang 

ditampilkan dalam vlog Presiden Jokowi, teknik editing dan kepercayaan terhadap 

kehidupan sehari-hari Presiden Jokowi yang sama dengan yang ditampilkan dalam 

vlognya. 

Dari 400 responden hampir semua responden sebanyak 396 orang memilih 

percaya dengan pesan dan Informasi yang ditampilkan dalam vlog Presiden Jokowi 

bahkan (49%) diantaranya memilih sangat setuju dan hanya 1% dari responden 

yang tidak setuju. Responden juga menaruh kepercayaan kepada apa yang nampak 

pada vlog Presiden Jokowi adalah sama seperti yang terjadi pada kehidupannya 

sehari-hari hal ini dibuktikan karena hanya 11% responden memilih tidak setuju. 

Kepercayaan yang pada vlog Presiden Jokowi ini berarti melemahkan karakteristik 

media baru yang menyatakan bahwa sifat Media baru yang virtual atu maya, 

membuat identitas seseorang atau kelompok tidak dapat dipercayai sepenuhnya. 

Media yang digunakan adalah sebuah video, maka kredibilitas sebuah 

konten vlog juga tak lepas dari teknik editing yang baik. Hasil penelitian 

menunjukkan 364 orang beranggapan bahwa teknik editing pada vlog Presiden 

Jokowi bagus dan 27% diantaranya menganggap sangat bagus. Kurang dari 10% 

yaitu sebanyak 36 responden memilih tidak setuju pada pernyataan tersebut. 
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Mengenai daya tarik disini adalah motif responden untuk menonton vlog 

Presiden Jokowi, pernyataan pertama adalah ketertarikan menonton vlog Presiden 

Jokowi karena penampilan fisiknya dan kedua adalah ketertarikan responden 

menonton vlog Presiden Jokowi karena pembahasannya sesuai dengan anak muda. 

Penampilan fisik yang meliputi gaya berpakaian, postur tubuh, raut wajah 

dan hal-hal yang tampak lainnya. Hal-hal tersebut dapat dengan mudah membentuk 

penilaian kita terhadap seseorang walaupun tidak mendalam. Penampilan Presiden 

Jokowi sebagai seorang pemimpin tak jarang menjadi materi pembicaraan publik. 

Hal ini juga membentuk tanggapan responden terhadap ketertarikannya menonton 

vlog Presiden Jokowi dibuktikan dengan jumlah responden yang mengatakan setuju 

dengan pernyataan tertarik menonton vlogPresiden Jokowi karena penampilan 

fisiknya sebanyak 160 orang atau 40% dari keseluruhan responden dan sangat 

setuju sebanyak 47 orang, namun sebanyak 175 orang memilih tidak tidak setuju.  

Selain ketertarikan menonton vlog Presiden Jokowi berdasarkan 

penampilan fisik, alasan ketertarikan menonton vlog Presiden Jokowi karena 

membahas hal yag sesuai untuk anak muda mendapatkan tanggapan yang positif. 

Responden menonton vlog Presiden Jokowi karena membahas hal yang sesuai 

untuk anak muda sebanyak 55% atau sebanyak 220 orang dan memilih sangat 

setuju sebanyak 126 orang (31,5%) dan hanya 54 orang (13.5%) yang tidak setuju 

terhadap pernyataan tersebut. hal ini juga mebuktikan keberhasilan Presiden Jokowi 

meningkatkan faktor penarik perhatian yang menggunakan keakraban, atau sesuatu 

yang dekat dengan obek yang ingin dikenai rangsangan. 
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Tanggapan selanjutnya adalah mengenai kemampuan seorang vlogger 

dalam hal ini adalah Presiden Jokowi. Vlogger dapat menimbulkan kekaguman 

terhadap penonton dimana hal ini bisa dikategorikan dalam kekuasaan rujukan yang 

berarti seseorang dianggap berkuasa apabila dapat menjadi teladan bagi orang lain. 

Presiden Jokowi dapat menjadi kekuasaan rujukan karena dapat menginspirasi 

penonton, hasil penelitian menunjukkan 57% atau sebanyak 228 orang memilih 

setuju bahwa vlog Presiden Jokowi dapat menjadi Inspirasi sedangkan hanya 46 

orang (11.5%) menyatakan tidak setuju dan hanya 1.3% memilih tidak setuju. 

Selain menginspirasi dalam vlognya terdapat juga pernyataan bahwa responden 

terinspirasi untuk membuat vlog juga setelah menonton, namun lebih dari setengah 

responden memilih tidak setuju dan tidak terinspirasi membuat vlog setelah 

menonton vlog Presiden Jokowi yaitu sebanyak 243 orang (60.5%). 

Sebuah vlog yang menarik perhatian adalah video yang bersifat baru atau 

dalam hal ini menunjukkan tren-tren yang sedang populer di kalangan anak muda. 

Vlog Presdien Jokowi menampilkan hal-hal yang baru/ up to date dilihat dari 

tanggapan responden yang memilih setuju dengan pernyataan tersebut yaitu 

sebanyak 231 orang dan 129 orang memilih sangat setuju. Selain uptodate, isi dari 

vlog  juga harus berbeda, unik atau orisinil agar mendapatkan perhatian dari 

penonton. Hal tersebut juga di dapatkan pada vlog Presiden Jokowi karena 

responden memilih setuju sebanayak 217 orang dan memilih sangat setuju 

sebanyak 147 orang.   

Vlog Presiden Jokowi yang menjadi sebuah media berkomunikasi kepada 

masyarakat khususnya anak muda, tentu perlu menggunakan bahasa yang baik agar 
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pesan yang disampaikan dapat diterima dengan baik. Pada vlognya, Presiden 

Jokowi dianggap telah berhasil melakukan hal tersebut karena hanya 4.5% atau 

sebanyak 18 orang yang memilih tidak setuju dengan pernyataan tersebut. sebesar 

95.5%  responden menganggap Presiden Jokowi menggunakan bahasa yang mudah 

dipahami dalam vlognya. Pesan-pesan tersebut tentunya mengandung informasi 

yang diharapkan berguna bagi penonton dan hal ini dinilai berhasil pula dengan 

hasil penelitian dari keseluruhan responden yang setuju dengan vlog Presiden 

Jokowi memberikan informasi yang berguna sebanyak 382 orang dan 182 

diantaranya memilih sangat setuju.  

Setelah menonton vlog Presiden Jokowi, memberi perhatian karena 

keunikan dan pembahasan hal-hal yang up to date, penggunaan bahasa yang mudah 

dipahami dan informatif,vlog Presiden Jokowi juga dianggap  bersifat menghibur. 

Vlog Presiden Jokowi dianggap dapat memberikan kesenangan setelah ditonton 

karena pada hasil penelitian, yang menunjukkan hanya sebanyak 38 orang atau 

9.5% memilih tidak setuju dan 90.5% memilih setuju dan menganggap vlog  

Presiden Jokowi sangat menghibur. 

Tanggapan sering distilahkan sebagai bayangan seseorang terhadap suatu 

hal. Setelah rangsangan diterima oleh pancaindera kemudian diproses dengan 

melibatkan pengetahuan dari seseorang kemudian timbullah respon atau tanggapan 

atau reaksi terhadap rangsangan tersebut. Pada sisi kognitif, responden yang telah 

diterpa rangsangan dalam hal ini yang telah menonton vlog Presiden Jokowi 

kemudian memproses vlog tersebut dan mengetahui bahwa terdapat 

pesan/informasi yang ada pada vlog Presiden Jokowi hal ini dibuktikan dari 400 
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responden, 92.3% menaruh perhatian dan mengetahui bahwa terdapat pesan dan 

informasi dalam vlog Presiden Jokowi.  

Setelah menaruh perhatian, pesan yang didapatkan kemudian di proses 

dengan melibatkan penalaran sesuai dengan pengetahuan dan pengalaman dari 

penerima pesan. Pesan dan Informasi yang ada pada vlog Presiden Jokowi dianggap 

mudah dimengerti oleh para responden, hal ini ditunjukkan dengan hasil yang 

menunjukkan bahwa sebanyak 93.7% responden memilih setuju dan sangat setuju. 

Setelah menaruh perhatian dan mencoba mengerti vlog Presiden Jokowi, penonton 

kemudian mencoba melakukan penerimaan terhadap rangsangan. Namun 

penerimaan dari responden tidak semudah perhatian dan pengertian pada vlog  

Presiden Jokowi karena masih terdapat 27.2% responden yang tidak  melakukan 

penerimaan secara maksimal dan idak dapat mengingat kembali pesan dan 

informasi yang ada pada Vlog  Presiden Jokowi. 

Memberikan perhatian, melakukan pengertian dan membuat penerimaan 

dari sebuah rangsangan kemudian akan membentuk sebuah respon berupa 

perubahan sikap. Penerima rangsangan akan meberikan nilai setuju atau tidak 

setuju dari stimulus atau rangsangan yang diberikan dalam hal ini adalah vlog 

Presiden Jokowi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa responden melakukan 

perubahan sikap ke arah positif dengan sangat maksimal. 354 orang (88.5%) 

menganggap vlog  Presiden Jokowi sangat menarik untuk ditonton,  317 orang 

(79.3%) merasa senang setelah menonton  dan 380 orang (95%) merasa setuju 

dengan pesan dan informasi yang disampaikan dalam vlog Presiden Jokowi. 
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Proses panjang yang melibatkan kognisi dan afeksi responden kemudian 

melahirkan sebuah perilaku. Walaupun perubahan sikap yang ditimbulkan dari 

rangsangan tinggi namun masih belum maksimal dalam mendorong perilaku 

responden terhadap rasa penasaran mereka. Hal ini ditunjukkan melalui tabel 4.32, 

yang menunjukkan bahwa 62.5% responden tmemilih tidak mencari keberadaan 

vlog baru dari Presiden Jokowi. Mereka juga kurang melakukan partisipasi dalam 

mengekspresikan perasaan mereka dengan meninggalkan komentar di kolom 

komentar pada akun Youtube Presiden Jokowi karena 53.8 % memilih untuk tidak 

meninggalkan komentar walaupun menyukai vlog Presiden Jokowi. Selain itu, 

tidak banyak responden juga meninggalkan komentar negatif karena tidak 

menyukai vlog Presiden Jokowi yaitu sebesar 10.2% atau sebanyak 41 orang. 

Secara umum, responden menilai vlog Presiden Jokowi sebagai sebuah vlog 

yang bagus, menarik untuk ditonton, bersifat edukatif,inspiratif dan memotivasi. 

Dengan adanya vlog tersebut juga responden merasa masyarakat menjadi dapat 

melihat kehidupanpemimpinnya dengan lebih mudah, memberikan kesan 

transparan dan apa adanya dan dapat lebih mengenal sosok presidennya. Responden 

juga mengatakan dengan menonton vlog Presiden Jokowi ia jadi bisa melihat 

perkembangan negara seperti yang dituliskan ratnasari dalam komentarnya “bagus, 

karena kita dapat melihat perkembangan negara dengan jelas” . 

Membuat media berkomunikasi dengan masyarakat melalui vlog, membuat 

Presiden Jokowi semakin memperkuat perhatian responden. Sebagian besar 

responden mengatakan Presiden Jokowi kreatif dengan membuat vlog dan 

mengikuti perkembangan jaman sehingga dianggap presiden yang gaul seperti yang 
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diungkap oleh st aisyah nurmaya “presiden kita seperti anak jaman sekarang” dan 

Muhammad Aqil Harjo “presiden Jokowi adalah presiden paling kekinian di dunia, 

beliau punya selera yang sesuai dengan anak jaman sekarang”. 

Teknik editing video yang juga dianggap sudah bagus dan professional, 

namun beberapa orang terganggu dengan pengambilan gambar Presiden Jokowi 

yang mengarahkan kameranya terlalu dekat ke wajah seperti yang diungkap oleh 

Ardiansyah Ahmad siswa SMAN 1 Makassar, “kelebihan, unik, gaul menarik dan 

inspiratif. kekurangan, wajahnya sangat dekat dengan kamera”. Banyak dari 

responden juga mengakui bahwa durasi vlog Presiden Jokowi terlalu singkat. 

Dari berbagai tanggapan tersebut, terdapat juga responden yang merasa 

tidak setuju dengan presiden yang membuat vlog karena dianggap dapat 

mengganggu kinerja seorang presiden. Seperti yang diungkapkan Muhammad 

Nabil Zafir “inspiratif tp tidak efektif jika dilakukan di hari krja”,  Salsa Nabila juga 

mengungkapkan “membuat video tersebut memang bagus tapi tidak tepat untuk 

seseorang yang mempunyai banyak kegiatan apalagi seorang pemimpin negara” 

namun jika dihitung presentasi komentar seperti ini hanya diungkapkan kurang dari 

1% responden. 

2. Citra yang Terbangun Pada Siswa SMA Terhadap Vlog Presiden 

Jokowi 

Melalui semua proses lahirnya tanggapan, proses tersebut juga mewakili 

proses terbentuknya citra. Citra merupakan kesan yang diperoleh seseorang 

berdasarkan pengetahuan dan pengertiannya tentang fakta-fakta atau kenyataan. 
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Pada dasarnya proses pembentukan citra adalah respon dari stimulus yang 

diberikan. Akan tetapi proses tersebut akan berbeda hasilnya karena dipengaruhi 

oleh persepsi,, kognisi, motivasi, dan sikap yang berbeda pula. Sejalan dengan teori 

yang dikemukakan Frank Jefkins dalam Soemirat dan Elvinaro Ardianto 

(2007:114), citra diartikan sebagai kesan seseorang atau individu tentang sesuatu 

yang muncul sebagai hasil dari pengetahuan dan pengalamannya. 

Vlog-vlog Presiden Jokowi adalah sebuah stimuli yang datang dari luar 

organisme. Sebuah stimulus harus dapat menarik perhatian agar dapat diterima 

dengan baik sehingga dapat menghasilkan citra. Terdapat beberapa faktor yang 

mempengaruhi sebuah stimlus dipersepsi , diantaranya : (1) Kekuatan stimulus, 

Vlog Presiden Jokowi telah memiliki kekuatan dengan profesi seorang yang 

merupakan seorang presiden.(2) Perubahan stimulus, akun Youtube Presiden 

Jokowi selalu membuat inovasi pada setiap vlog yang diunggahnya baik segi 

editing maupun kontennya,(3) Ulangan stimulus, hampir setiap minggu akun 

Youtube Presiden Jokowi mengunggah video baru, (4) pertentangan/kontras 

stimulus, kemunculan seorang Presiden yang memberikan gebrakan baru dalam 

cara berkomunikasinya, membuat Presiden Jokowi menjadi bebebeda dengan 

presiden-presiden lainnya. 

Untuk menghasilkan sebuah citra, stimulus lalu dipersepsi. Persepsi ini 

merupakan pemberian makna dari stimulus dalam hal ini responden melakukan 

pemberian makna terhadap vlog Presiden Jokowi dengan menyimpulkan informasi 

dan menafsirkan pesan. Lalu kemudian pemaknaan dan informasi baru tersebut 

digabungkan dengan Informasi yang telah lama ada dalam pikiran responden.   
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Vlog Presiden Jokowi merupakan sebuah kendaraan yang digunakan untuk 

menampilkan citra Presiden Jokowi. Vlog Presiden Jokowi menampilkan hal-hal 

yang positif, seperti kegiatan kenegaraan Presiden Jokowi dalam topik Kabar Kerja, 

topik#JKWVLOG yang menampilkan sifat Presiden Jokowi yang mengikuti tren di 

kalangan anak muda yang dalam setiap video di topik tersebut menampilkan 

kepribadian Presiden Jokowi yang baik, topik Internasional yang menampilkan 

kegiatan Jokowi melakukan aktivitas kenegaraan dengan melakukan diplomasi luar 

negeri demi perkembangan Indonesia,topik Blusukan yang menampilkan Presiden 

Jokowi yang selalu memperhatikan rakyat kecil dan menampung aspirasi dari 

seluruh lapisan masyarakat, topik Sudut Lain yang menampilkan Presiden Jokowi 

dan orang-orang disekitar yang menampilkan sisi lain dirinya. Topik Arah yang 

menampilkan Presiden Jokowi memberikan jawaban kepada masyarakat pada 

video #jkwmenjawab. 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, citra yang terbentuk dari 

vlog Presiden Jokowi dapat didekripsikan dengan beragam tanggapan dari 

keseluruhan kuesioner. Hasil penelitian menunjukkan bahwa citra dari vlog 

Presiden Jokowi positif dengan hadirnya komentar-komentar positif seperti 

ungkapan vlog Presiden Jokowi memberikan Informasi yang berguna, memberikan 

inspirasi dan dapat memotivasi dari setiap pesan-pesan yang ada dalam vlognya. 

Sukatendel dalam Soemirat dan Elvinaro Ardianto (2007:112), berpendapat bahwa 

citra itu dengan sengaja perlu diciptakan agar bernilai positif. 

Responden menganggap Presiden Jokowi sebagai sosok pemimpin yang 

unik, dapat dipercaya dan apa adanya. Presiden Jokowi juga dinilai sebagai sosok 
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yang menyayangi keluarganya, up to date dan dapat memberikan inspirasi dan 

memberikan motivasi. Responden juga 91% setuju dengan pernyataan bahwa 

Presiden Jokowi telah berhasil dalam melakukan kinerjanya. 

3. Keterkaitan Teori yang Digunakan 

Penelitian ini menggunakan teori S-O-R oleh Hovland dalam Effendy, 2003 

yang menjelaskan bahwa efek merupakan reaksi terhadap situasi tertentu yang 

menekankan perubahan sikap dengan stimulus yang datang dan berkonsentrasi 

trerhadap bagaimana berubahnya suatu sikap.  

Perubahan sikap bergantung kepada proses yang terjadi pada individu. 

Stimulus yang diberikan kepada organisme dapat diterima atau dapat ditolak, 

apabila ditolak maka pada proses selanjutnya terhenti.  Ini berarti stimulus 

tersebut tidak efektif dalam mempengaruhi organisme, maka tidak ada perhatian 

(attention) dari organisme, jika stimulus diterima oleh organisme berarti  terdapat 

komunikasi dan perhatian   dari organisme, dalam hal ini   stimulus efektif dan 

ada reaksi. Langkah selanjutnya adalah jika stimulus telah mendapat perhatian 

dari organisme, kemampuan dari organisme inilah yang dapat melanjutkan proses 

berikutnya. Pada langkah berikutnya adalah organisme dapat menerima secara 

baik apa yang telah diolah sehingga dapat terjadi kesediaan dalam mengubah 

sikap. 

Stimulus dalam hal ini vlog-vlog Presiden Jokowi yang diberikan kepada 

penonton (Organisme) diterima sehingga  ini berarti stimulus tersebut tidak 

mendapatkan perhatian (attention) dari organisme sehingga terdapat komunikasi 

terhadap organisme dalam hal ini stimulus efektif dan ada reaksi. 
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Selanjutnya, setelah mendapatkan perhatian, vlog Presiden Jokowi 

kemudian di proses untuk dapat diterima dengan baik dan menjadi kesediaan 

untuk mengubah sikap. Hal ini terbukti dari hasil penelitian yang menunjukkan 

bahwa responden yang telah menerima Stimulus atau telah menonton vlog 

Presiden Jokowi  memberikan tanggapan yang baik terhadap vlog Presiden 

Jokowi tersebut dan mempengaruhi sikap mereka terhadap vlog tersebut. hasil 

penelitian menunjukkan bahwa responden Setuju dengan pesan dan informasi 

yang ada dalam vlog Presiden Jokowi, serta dapat menilai vlog Presiden Jokowi 

meliputi Kredibiltas, daya Tarik dan isi vlognya. 

Selain menggunakan teori S-O-R, penelitian ini juga menggunakan teori 

Uses and Gratification Konsep dasar teori ini diringkas oleh para pendirinya 

(Katz, Blumler, dan Gurevitch, 1974: 20 dalam Rakhmat). Dalam model ini 

khalayak dianggap aktif menggunakan media untuk memenuhi kebutuhannya.  

Dari pembahasan diatas dapat dikatakan bahwa responden dianggap aktif 

karena menonton vlog Presiden Jokowi dan memilih topik-topik yang mereka 

inginkan untuk ditonton seperti yang dapat dilihat pada tabel 4.14 yang 

menunjukkan responden menonton topik video yang beragam. 

Tujuan penelitian yang ingin melihat citra yang terbentuk dari vlog Presiden 

Jokowi, membuat penelitian ini juga menggunakan teori pembentukan citra. 

Menurut Elvinaro, model Pembentukan Citra menunjukan bahwa struktur yang 

berasal dari luar diorganisasikan dan mempengaruhi respons. Stimulus (rangsang) 

yang diberikan individu dapat diterima atau ditolak. Jika stimulus yang yang 

diberikan ditolak, maka proses selanjutnya tidak akan berjalan. Empat komponen, 
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yakni persepsi, kognisi, motivasi, dan sikap diartikan sebagai citra individu 

terhadap rangsang, oleh Walter Lipman disebut juga sebagai ”Picture Our Head”. 

Jika stimulus mendapat perhatian, maka individu akan berusaha untuk mengerti 

stimulus yang diberikan. 

Menurut Frank Jefkins dalam Soemirat dan Elvinaro Ardianto (2007:114), 

citra diartikan sebagai kesan seseorang atau individu tentang sesuatu yang muncul 

sebagai hasil dari pengetahuan dan pengalamannya. 

Vlog Presiden Jokowi yang merupakan kendaraan untuk menunjukkan citra 

Presiden Jokowi kemudian diproses oleh penonton atau responden dengan 

melibatkan persepsi, kognisi dan motivasi sehingga tercipta sikap atau citra yang 

terbentuk. Dari hasil penelitian, citra yang terbentuk adalah citra positif yang dapat 

dibuktikan dengan adanya komentar-komentar dan penilaian responden terhadap 

Presiden Jokowi yang bersifat positif. 
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BAB V 

 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Penelitian ini dilakukan untuk melihat tanggapan generasi muda terhadap vlog 

Presiden Jokowi di Youtube dan melihat citra yang terbentuk dari vlog Presiden 

Jokowi terhadap siswa SMA di Kota Makassar. Dari hasil analisis data dan 

pembahasan dari bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa : 

1. Tanggapan siswa SMA di Kota Makassar terhadap vlog  Presiden Jokowi dapat 

dibagi menjadi kredibilitas, daya Tarik, kemampuan mengispirasi, isi vlog, 

aspek kognitif dan juga aspek afektif.  

(a) Kredibilitas Presiden Jokowi dalam membuat vlognya memberikan 

tanggapan bahwa Presiden Jokowi memberikan informasi yang dapat 

dipercaya dalam vlognya (99%) , memberikan kepercayaan terhadap 

kesamaan kehidupan Presiden sehari-hari sama dengan yang ditampilkan 

dalam vlog (89%) dan menganggap teknik editing pada vlog Presiden 

Jokowi bagus (91%). 

(b) Daya tarik vlog Presiden Jokowi karena ketertarikan terhadap penampilan 

fisik Presiden Jokowi (51.8%) dan alas an tertarik menonton vlog Presiden 

Jokowi karena membahas hal yang sesuai anak muda (86.5%) 

(c) Kekuasaan atau kemampuan Presiden Jokowi yang dapat menginspirasi 

generasi muda (87.3%) dan  memberikan keinginan untuk ikut membuat 

vlog  hanya sebanyak (27.5%) 
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(d) Isi vlog Presiden Jokowi dianggap menampilkan hal yang unik 

sebesar(91%), menampilkan hal-hal yang baru sebesar (90%), 

menggunakan bahasa yang mudah dimengerti sebesar (95.5%), 

memberikan informasi yang berguna (96%), dan dianggap menghibur 

sebesar (91.5%) 

(e) Pada aspek kognitif, responden memberi tanggapan bahwa mereka 

mengetahui terdapat pesan dan informasi dalam vlog Presiden Jokowi 

sebanyak (94.5%), dapat memahami pesan dan informasi dalam vlog 

Presiden Jokowi sebanyak (92.3%) dan yang dapat mengingat kembali 

pesan dan informasi dalam vlog Presiden Jokowi sebanyak (72.8%) 

(f) Pada aspek afektif, responden menganggap vlog Presiden Jokowi menarik 

untuk ditonton sebanyak (88.5%), merasa senang setelah menonton vlog 

Presiden Jokowi sebanyak (79.4%) dan setuj dengan pesan dan informasi 

dalam vlog Presiden jokowi sebanyak (95%). 

2. Citra yang terbentuk dari vlog Presiden Jokowi adalah citra positif dengan 

hadirnya komentar-komentar positif setelah menonton vlognya. Responden 

menganggap Presiden Jokowi sebagai sosok pemimpin yang unik, dapat 

dipercaya dan apa adanya. Presiden Jokowi juga dinilai sebagai sosok yang 

menyayangi keluarganya, up to date dan dapat memberikan inspirasi dan 

memberikan motivasi. Responden juga setuju  bahwa Presiden Jokowi telah 

berhasil dalam melakukan kinerjanya. 
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B. Saran  

Dalam sebuah penelitian, seorang peneliti setidaknya dapat sesuatu yang 

bermanfaat dan berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan, instansi, atau 

lembaga serta berbagai pihak yang terkait dalam penelitian ini. Adapun saran-

saran yang penulis berikan setelah meneliti masalah dalam penelitian ini antara 

lain : 

1. Cara berkomunikasi Presiden Jokowi kepada masyarakat melalui vlog 

merupakan sesuatu yang sangat baik, karena dapat dengan mudah menarik 

perhatian masyarakat terutama generasi muda. Untuk itu dengan banyaknya 

perhatian dari generasi muda, maka diharapkan vlog Presiden Jokowi dapat 

terus bersifat informatif, edukatif dan dapat memotivasi penontonnya. 

2. Vlog Presiden Jokowi diharapkan terus melakukan peningkatan dalam 

teknik editing dan pengambilan gambarnya agar lebih dapat menarik 

perhatian penonton. 

3. Generasi muda diharapkan menggunakan internet untuk sesuatu yang 

berguna. Menggunakan internet sebagai media untuk menambah 

pengetahuan dan meningkatkan kreatifitas. 
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LAMPIRAN A 

Biodata Penulis 

 

 

Nama    : MUFLISHA SETYAFAJRINI 

Tempat, Tanggal Lahir : UJUNG PANDANG, 28 NOVEMBER 1995 

Nama Ayah   : BAMBANG WAHYU HERYANTO, SE 

Nama Ibu   : FATMASARY SYAM, SE 

Alamat lengkap : JL. M. TAHIR. KOMPLEKS GRAND      

PROPERTY B/11 

 

Riwayat Pendidikan: 

- SD :  Sekolah Dasar Negeri Mangkura II 

- SMP :  Sekolah Menengah Pertama SMP 6 Makassar 

- SMA :  Sekolah Menengah Atas SMA 1 Makassar 

-Perguruan Tinggi: Universitas Hasanuddin 
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LAMPIRAN B 

 

KUESIONER 

 

Kuesioner Penelitian  

Tanggapan Generasi Muda terhadap Vlog  Presiden Jokowi 

(Studi Khalayak Siswa SMA di Kota Makassar) 

Beri tanda (X) pada jawaban anda ! 

A. Biodata  

1. Nama  : 

2. Jenis kelamin : 1. Laki-Laki  2. Perempuan 

3. Sekolah   :1. SMA Negeri 1  2. SMA Negeri 17 

3. SMA Negeri 20 4. SMA Katolik Rajawali 

5. SMA Khadijah  6. SMA Muhammadyah 4 

4. Kelas   : 1. XI  2. XII 

5. Alamat  :  

 

6. Suku  : 1. Bugis 4. Lain-lain……… 

      2. Makassar  

     3. Toraja  

7. Pekerjaan orang tua: 1. Pegawai Negeri 4. Pedagang 

    2. Pegawai Swasta 5. Lainnya  …………. 

    3. Dosen/Guru  

8. Kepemilikan Gadget : 

    Gadget jenis apa yang anda miliki ? (bisa memilih lebih dari satu) 

1. Handphone     

2. Tablet       

3. PC      

4. Komputer     

 

NO KUESIONER : 
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B. Intensitas dan Durasi dan Frekuensi Menonton vlog Presiden Jokowi di 

Youtube 

9. Apakah Anda Sering Mengakses vlog Presiden Jokowi di Youtube  

1. Ya  

2. Tidak  

10. Seberapa sering anda menonton  vlog Presiden Jokowi di Youtube? 

1. < 1 kali seminggu 

2. 1 kali seminggu  

3. 2 kali seminggu 

4. 3 kali seminggu 

5. 4 kali seminggu 

6. 5 kali seminggu 

7. Setiap Hari  

 

11. Seberapa lama anda menonton  vlog Presiden Jokowi di Youtube? 

1. < 30 menit 

2. 30 menit – 59  menit 

3. 1 jam - 2 jam 

4. > 2 jam  

 

12. Pada Pukul berapa anda sering menonton  vlog Presiden Jokowi di 

Youtube? 

 

1. 06.00-10.00 Wita (Pagi hari) 

2. 10.01-15.00 Wita (Siang hari) 

3. 15.01-18.00 Wita (Sore Hari) 

4. 18.01-22.00 Wita (Malam Hari) 

 

13. Perangkat apa yang anda sering gunakan untuk menonton  vlog Presiden 

Jokowi di Youtube? 

1. Handphone  

2. Tablet  

3. PC  

4. Laptop  

 

14. Dimana anda sering menonton  vlog Presiden Jokowi di Youtube? 

1. Dirumah  

2. Kendaraan Umum 

3. Kendaraan Pribadi/Keluarga 

4. Kafe 

5. Disekolah 

6. Lain-Lain ....................... 
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15. Topik video apa yang pernah anda tonton di akun Youtube Presiden 

Jokowi ? (bisa memilih lebih dari satu) 

1. Kabar kerja 

2. #JKWVLOG 

3. Upacara 360 

4. Internasional  

5. Blusukan 

6. Sudut lain 

7. Arah  

 

C. Tanggapan terhadap vlog  Presiden Jokowi 

 

No.  Pernyataan  SS S  TS STS 

 a. Konten vlog  Presiden Jokowi 
    

 Kredibilitas  
    

1.  
Saya percaya dengan informasi yang 
ditampilkan di vlog Presiden Jokowi 

    

2.  
Presiden Jokowi membuat vlog dengan 
teknik editing yang bagus 

    

3.  
Saya percaya kehidupan sehari-hari Presiden 
Jokowi sama dengan yang terlihat pada vlog-
nya (seperti: memelihara kambing di istana 
Negara) 

    

 
Daya Tarik      

4.  
Saya tertarik menonton vlog  Presiden 
Jokowi karena penampilan fisiknya 

    

5.  
Saya tertarik menonton vlog  Presiden 
Jokowi karena membahas hal yang sesuai 
untuk anak muda  

    

 
Kekuasaan      

6.  
Vlog Presiden Jokowi dapat menjadi inspirasi 
untuk saya 

    

 
Isi vlog  Presiden Jokowi      

7.  
Presiden Jokowi menampilkan hal yang unik 
dalam vlognya 

    

8.  
Vlog Presiden Jokowi menampilkan hal-hal 
yang baru/ up to date  
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9.  
Presiden Jokowi menggunakan bahasa yang 
mudah dipahami dalam vlognya 

    

10.  
vlog  Presiden Jokowi meberikan inormasi 
yang berguna 

    

11.  
Vlog  Presiden Jokowi sangat menghibur     

 
Kognitif      

12.  
Saya mengetahui bahwa terdapat pesan/ 
informasi dalam vlog  Presiden Jokowi 

    

13.  
Saya mudah memahami pesan/ informasi 
yang ada di vlog  Presiden Jokowi 

    

14.  
Saya bisa mengingat kembali 
pesan/informasi pada vlog  Presiden Jokowi 

    

 
Afektif     

15.  
Bagi saya, vlog  Presiden Jokowi sangat 
menarik untuk ditonton 

    

16.  
Saya sangat senang setelah mnonton vlog  
Presiden Jokowi 

    

17.  
Saya setuju dengan pesan/informasi yang 
ada di vlog  Presiden Jokowi 

    

 
Konatif      

18.  
Saya sering mencari tahu apakah ada vlog  
baru dari Presiden Jokowi 

    

19.  
Saya meninggalkan komentar positif karena 
senang dengan vlog  Presiden Jokowi 

    

20.  
Saya meninggalkan komentar negative 
karena tidak senang dengan vlog  Presiden 
Jokowi 

    

 

16. Bagaimana komentar anda setelah menonton vlog Presiden Jokowi? 

Jawab: 

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 
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D. Tanggapan terhadap Presiden Jokowi 

 

 

 Tanggapan terhadap Presiden Jokowi SS S TS STS 

1.  
Presiden Jokowi merupakan sosok 
pemimpin yang unik dan berbeda dari 
Presiden lainnya 

    

2.  
Presiden Jokowi merupakan pemimpin 
yang kredibel 

    

3.  
Presiden Jokowi merupakan sosok yang apa 
adanya  

    

4.  
Presiden Jokowi merupakan sosok yang 
menyayangi keluarganya 

    

5.  
Presiden Jokowi merupakan sosok yang 
gaul dan up to date 

    

6.  
Presiden Jokowi merupakan presiden yang 
dapat menginspirasi dan memotivasi 

    

7.  
Presiden Jokowi berhasil dalam 
menjalankan kinerjanya 

    

 

17. Menurut anda, apa kelebihan dan kekurangan vlog Presiden Jokowi? 

Jawab: 

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 
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LAMPIRAN C 

Olah Data SPSS 

 

Jenis Kelamin 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid laki-laki 154 38.5 38.5 38.5 

perempuan 246 61.5 61.5 100.0 

Total 400 100.0 100.0  

 

Sekolah 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid SMAN 1 123 30.8 30.8 30.8 

SMAN 17 115 28.8 28.8 59.5 

SMA Baji Minasa 17 4.3 4.3 63.8 

SMA Katolik Rajawali 122 30.5 30.5 94.3 

SMA Khadijah 15 3.8 3.8 98.0 

SMA Muhammadyah 4 8 2.0 2.0 100.0 

Total 400 100.0 100.0  

 

Kelas 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid XI 184 46.0 46.0 46.0 

XII 216 54.0 54.0 100.0 

Total 400 100.0 100.0  
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Suku 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

alid Bugis 143 35.8 35.8 35.8 

makassar 120 30.0 30.0 65.8 

Toraja 45 11.3 11.3 77.0 

lainnya 92 23.0 23.0 100.0 

Total 400 100.0 100.0  

 

Pekerjaaan Orang Tua 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Pegawai negeri 116 29.0 29.0 29.0 

Pegawai Swasta 105 26.3 26.3 55.3 

Dosen/Guru 35 8.8 8.8 64.0 

Pedagang 28 7.0 7.0 71.0 

Lainnya 116 29.0 29.0 100.0 

Total 400 100.0 100.0  

 

intensitas menonton vlog Presiden Jokowi di Youtube 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Ya 108 27.0 27.0 27.0 

Tidak 292 73.0 73.0 100.0 

Total 400 100.0 100.0  
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Pekerjaan Orang Tua lainnya 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid  338 84.5 84.5 84.5 

bumn 2 .5 .5 85.0 

buruh harian 5 1.3 1.3 86.3 

dokter 4 1.0 1.0 87.3 

nelayan 1 .3 .3 87.5 

notaris 2 .5 .5 88.0 

pegawai bumn 1 .3 .3 88.3 

pelaut 4 1.0 1.0 89.3 

pengusaha 3 .8 .8 90.0 

petani 3 .8 .8 90.8 

polri 7 1.8 1.8 92.5 

tni 2 .5 .5 93.0 

wiraswasta 27 6.8 6.8 99.8 

wirausaha 1 .3 .3 100.0 

Total 400 100.0 100.0  

 

kepemilikan Gadget 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid handphone 143 35.8 35.8 35.8 

tablet 5 1.3 1.3 37.0 

laptop 3 .8 .8 37.8 

komputer 1 .3 .3 38.0 

handphone dan tablet 3 .8 .8 38.8 

handphone dan laptop 157 39.3 39.3 78.0 

handphone dan komputer 5 1.3 1.3 79.3 

handphone, tablet dan 

laptop 
49 12.3 12.3 91.5 

memiliki semua gadget 27 6.8 6.8 98.3 

handphone, laptop dan 

komputer 
7 1.8 1.8 100.0 

Total 400 100.0 100.0  
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Frekuensi menonton 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid < 1 kali seminggu 315 78.8 78.8 78.8 

1 kali seminggu 58 14.5 14.5 93.3 

2 kali seminggu 20 5.0 5.0 98.3 

3 kali seminggu 4 1.0 1.0 99.3 

4 kali seminggu 3 .8 .8 100.0 

Total 400 100.0 100.0  

 

Durasi Menonton 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid < 30 menit 378 94.5 94.5 94.5 

30 menit - 59 menit 16 4.0 4.0 98.5 

1 jam - 2 jam 2 .5 .5 99.0 

> 2 jam 4 1.0 1.0 100.0 

Total 400 100.0 100.0  

 

Waktu menonton 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 06.00-10.00 wita (pagi) 53 13.3 13.3 13.3 

10.01-15.00 wita (siang) 59 14.8 14.8 28.0 

15.01-18.00 wita (sore) 69 17.3 17.3 45.3 

18.01-22.00 wita (malam) 187 46.8 46.8 92.0 

22.01-03.00 witq (tengah 

malam) 
32 8.0 8.0 100.0 

Total 400 100.0 100.0  
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Perangkat yang digunakan untuk menonton 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid handphone 324 81.0 81.0 81.0 

tablet 9 2.3 2.3 83.3 

laptop 8 2.0 2.0 85.3 

komputer 35 8.8 8.8 94.0 

handphone dan komputer 21 5.3 5.3 99.3 

mengakses dari semua 

gadget 
1 .3 .3 99.5 

handphone dan tablet 2 .5 .5 100.0 

Total 400 100.0 100.0  

 

Lokasi menonton 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Rumah 278 69.5 69.5 69.5 

kendaraan umum 2 .5 .5 70.0 

kendaraan pribadi/keluarga 1 .3 .3 70.3 

Kafe 3 .8 .8 71.0 

Sekolah 47 11.8 11.8 82.8 

Lainnya 7 1.8 1.8 84.5 

rumah dan sekolah 45 11.3 11.3 95.8 

kafe dan sekolah 6 1.5 1.5 97.3 

rumah dan kafe 6 1.5 1.5 98.8 

rumah dan kendaraan 

pribadi/keluarga 
5 1.3 1.3 100.0 

Total 400 100.0 100.0  

 

b14a 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid  397 99.3 99.3 99.3 

warkop 1 .3 .3 99.5 

warnet 2 .5 .5 100.0 

Total 400 100.0 100.0  
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Topik video yang ditonton 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Kabar Kerja 21 5.3 5.3 5.3 

#JKWVLOG 237 59.3 59.3 64.5 

Upacara 360 15 3.8 3.8 68.3 

Internasional 22 5.5 5.5 73.8 

Blusukan 18 4.5 4.5 78.3 

Sudut Lain 5 1.3 1.3 79.5 

Arah 2 .5 .5 80.0 

#JKWVLOG dan 

Internasional 
21 5.3 5.3 85.3 

kabar kerja dan blusukan 5 1.3 1.3 86.5 

upacara 360 dan 

Internasional 
1 .3 .3 86.8 

#JKWVLOG dan Sudut lain 5 1.3 1.3 88.0 

#JKWVLOG dan blusukan 12 3.0 3.0 91.0 

kabar kerja, blusukan dan 

upacara 360 
5 1.3 1.3 92.3 

#JKWVLOG dan arah 6 1.5 1.5 93.8 

#jkwvlog dan upacara 360 2 .5 .5 94.3 

kabar kerja dan #JKWVLOG 11 2.8 2.8 97.0 

kabar kerja, internasional 

dan blusukan 
3 .8 .8 97.8 

#JKWVLOG, internasional 

dan blusukan 
3 .8 .8 98.5 

kabar kerja dan sudut lain 1 .3 .3 98.8 

upacara 360 dan blusukan 1 .3 .3 99.0 

Kabar Kerja, #JKWVLOG, 

Internasional dan Blusukan 
3 .8 .8 99.8 

#JKWVLOG, Internasional 

dan Sudut Lain 
1 .3 .3 100.0 

Total 400 100.0 100.0  
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Percaya dengan informasi yang ditampilkan dalam Vlog Presiden Jokowi 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid sangat tidak setuju 2 .5 .5 .5 

tidak setuju 2 .5 .5 1.0 

setuju 200 50.0 50.0 51.0 

sangat setuju 196 49.0 49.0 100.0 

Total 400 100.0 100.0  

 

Presiden Jokowi membuat vlog dengan teknik editing yang bagus 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid sangat tidak setuju 2 .5 .5 .5 

tidak setuju 34 8.5 8.5 9.0 

setuju 255 63.8 63.8 72.8 

sangat setuju 109 27.3 27.3 100.0 

Total 400 100.0 100.0  

 

Percaya kehidupan sehari-hari Presiden Jokowi sama dengan yang terlihat pada vlog 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid sangat tidak setuju 4 1.0 1.0 1.0 

tidak setuju 40 10.0 10.0 11.0 

setuju 248 62.0 62.0 73.0 

sangat setuju 108 27.0 27.0 100.0 

Total 400 100.0 100.0  

 

  



164 

 

 

 

Tertarik menonton vlog Presiden Jokowi karena penampilan fisiknya 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid sangat tidak setuju 18 4.5 4.5 4.5 

tidak setuju 175 43.8 43.8 48.3 

setuju 160 40.0 40.0 88.3 

sangat setuju 47 11.8 11.8 100.0 

Total 400 100.0 100.0  

 

Tertarik menonton vlog Presiden Jokowi karena membahas hal yang sesuai untuk anak 

muda 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid sangat tidak setuju 2 .5 .5 .5 

tidak setuju 52 13.0 13.0 13.5 

Setuju 220 55.0 55.0 68.5 

sangat setuju 126 31.5 31.5 100.0 

Total 400 100.0 100.0  
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Vlog presiden Jokowi menginspirasi 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid sangat tidak setuju 5 1.3 1.3 1.3 

tidak setuju 46 11.5 11.5 12.8 

setuju 228 57.0 57.0 69.8 

sangat setuju 121 30.3 30.3 100.0 

Total 400 100.0 100.0  

 

 

Ingin membuat vlog setelah menonton 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid sangat tidak setuju 48 12.0 12.0 12.0 

tidak setuju 238 59.5 59.5 71.5 

setuju 73 18.3 18.3 89.8 

sangat setuju 37 9.3 9.3 99.0 

23 4 1.0 1.0 100.0 

Total 400 100.0 100.0  

 

 

Presiden Jokowi menampilkan hal yang unik dalam vlognya 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid sangat tidak setuju 5 1.3 1.3 1.3 

tidak setuju 31 7.8 7.8 9.0 

setuju 217 54.3 54.3 63.3 

sangat setuju 147 36.8 36.8 100.0 

Total 400 100.0 100.0  
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Vlog Presiden Jokowi menamapilkan hal-hal yang uptodate 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid sangat tidak setuju 3 .8 .8 .8 

tidak setuju 37 9.3 9.3 10.0 

setuju 231 57.8 57.8 67.8 

sangat setuju 129 32.3 32.3 100.0 

Total 400 100.0 100.0  

 

Presiden Jokowi menggunakan bahasa yang mudah dipahami dalam vlognya 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid sangat tidak setuju 3 .8 .8 .8 

tidak setuju 15 3.8 3.8 4.5 

setuju 200 50.0 50.0 54.5 

sangat setuju 182 45.5 45.5 100.0 

Total 400 100.0 100.0  

 

vlog Presiden Jokowi memberikan Informasi yang berguna 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid sangat tidak setuju 2 .5 .5 .5 

tidak setuju 14 3.5 3.5 4.0 

setuju 222 55.5 55.5 59.5 

sangat setuju 162 40.5 40.5 100.0 

Total 400 100.0 100.0  

 

Vlog Presiden Jokowi menghibur 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid sangat tidak setuju 4 1.0 1.0 1.0 

tidak setuju 34 8.5 8.5 9.5 

setuju 247 61.8 61.8 71.3 

sangat setuju 115 28.8 28.8 100.0 

Total 400 100.0 100.0  
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Mengetahui bahwa terdapat pesan dalam vlog Presiden Jokowi 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid sangat tidak setuju 3 .8 .8 .8 

tidak setuju 19 4.8 4.8 5.5 

setuju 231 57.8 57.8 63.3 

sangat setuju 147 36.8 36.8 100.0 

Total 400 100.0 100.0  

 

Mudah memahami pesan/informasi yang ada dalam vlog Presiden Jokowi 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid sangat tidak setuju 3 .8 .8 .8 

tidak setuju 28 7.0 7.0 7.8 

setuju 239 59.8 59.8 67.5 

sangat setuju 130 32.5 32.5 100.0 

Total 400 100.0 100.0  

 

Bisa mengingat kembali pesan/iinformasi pada vlog Presiden Jokowi 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid sangat tidak setuju 6 1.5 1.5 1.5 

tidak setuju 103 25.8 25.8 27.3 

setuju 221 55.3 55.3 82.5 

sangat setuju 70 17.5 17.5 100.0 

Total 400 100.0 100.0  

 

Menganggap vlog Presiden Jokowi sangat menarik untuk ditonton 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid sangat tidak setuju 3 .8 .8 .8 

tidak setuju 43 10.8 10.8 11.5 

setuju 225 56.3 56.3 67.8 

sangat setuju 129 32.3 32.3 100.0 

Total 400 100.0 100.0  

 

 



168 

 

 

Merasa senang setelah menonton vlog Presiden Jokowi 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid sangat tidak setuju 5 1.3 1.3 1.3 

tidak setuju 78 19.5 19.5 20.8 

setuju 250 62.5 62.5 83.3 

sangat setuju 67 16.8 16.8 100.0 

Total 400 100.0 100.0  

 

Setuju dengan informasi/pesan yang ada pada vlog Presiden Jokowi 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid sangat tidak setuju 3 .8 .8 .8 

tidak setuju 17 4.3 4.3 5.0 

setuju 241 60.3 60.3 65.3 

sangat setuju 139 34.8 34.8 100.0 

Total 400 100.0 100.0  

 

Sering mencari tahu vlog baru Presiden Jokowi 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid sangat tidak setuju 29 7.3 7.3 7.3 

tidak setuju 221 55.3 55.3 62.5 

setuju 120 30.0 30.0 92.5 

sangat setuju 30 7.5 7.5 100.0 

Total 400 100.0 100.0  

 

Meninggalkan komentar positif karena senang dengan vlog Presiden Jokowi 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid sangat tidak setuju 45 11.3 11.3 11.3 

tidak setuju 170 42.5 42.5 53.8 

setuju 149 37.3 37.3 91.0 

sangat setuju 36 9.0 9.0 100.0 

Total 400 100.0 100.0  
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Meninggalkan komentar negatif karena tidak senang dengan vlog Presiden Jokowi 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid sangat tidak setuju 172 43.0 43.0 43.0 

tidak setuju 187 46.8 46.8 89.8 

setuju 22 5.5 5.5 95.3 

sangat setuju 19 4.8 4.8 100.0 

Total 400 100.0 100.0  

 

Presiden Jokowi merupakan sosok pemimpin yang unik dan berbeda dari presiden 

lainnya 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid sangat tidak setuju 2 .5 .5 .5 

tidak setuju 3 .8 .8 1.3 

setuju 138 34.5 34.5 35.8 

sangat setuju 257 64.3 64.3 100.0 

Total 400 100.0 100.0  

 

Presiden Jokowi merupakan presiden yang kredibel 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid sangat tidak setuju 1 .3 .3 .3 

tidak setuju 13 3.3 3.3 3.5 

setuju 229 57.3 57.3 60.8 

sangat setuju 157 39.3 39.3 100.0 

Total 400 100.0 100.0  

 

Presiden Jokowi merupakan pemimpin yang apa adanya 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid sangat tidak setuju 3 .8 .8 .8 

tidak setuju 5 1.3 1.3 2.0 

setuju 143 35.8 35.8 37.8 

sangat setuju 249 62.3 62.3 100.0 

Total 400 100.0 100.0  
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Presiden Jokowi merupakan sosok yang menyayangi keluarganya 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid sangat tidak setuju 1 .3 .3 .3 

tidak setuju 2 .5 .5 .8 

setuju 170 42.5 42.5 43.3 

sangat setuju 227 56.8 56.8 100.0 

Total 400 100.0 100.0  

 

Presiden Jokowi merupakan sosok yang gaul dan up to date 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid sangat tidak setuju 2 .5 .5 .5 

tidak setuju 14 3.5 3.5 4.0 

setuju 201 50.3 50.3 54.3 

sangat setuju 183 45.8 45.8 100.0 

Total 400 100.0 100.0  

 

Presiden Jokowi merupakan presiden yang dapat menginspirasi dan memotivasi 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid sangat tidak setuju 3 .8 .8 .8 

tidak setuju 8 2.0 2.0 2.8 

setuju 168 42.0 42.0 44.8 

sangat setuju 221 55.3 55.3 100.0 

Total 400 100.0 100.0  

 

Presiden Jokowi berhasil dalam menjalankan kinerjanya 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid sangat tidak setuju 5 1.3 1.3 1.3 

tidak setuju 31 7.8 7.8 9.0 

setuju 219 54.8 54.8 63.8 

sangat setuju 145 36.3 36.3 100.0 

Total 400 100.0 100.0  
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LAMPIRAN D 

Dokumentasi Menyebar Kuesioner 
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LAMPIRAN E 

Vlog-Vlog Presiden Jokowi 

 

 


