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ABSTRAK 

Di era digital sekarang ini, orang sangat mudah menjadi terkenal dalam 

waktu sekejap. Hanya bermodalkan laptop dan handphone yang terhubung dengan 

internet saja orang bisa dibicarakan khalayak yang menyaksikan dari berbagai 

penjuru dunia. Setiap orang yang mengunjungi situs Youtube dengan mudah 

dapat melihat aksi mereka. Fenomena yang paling menarik perhataian adalah 

penggunaan media youtube sebagai pertunjukan kreatifitas. Dengan banyak 

bermunculan vlogger, Youtube menjadi semakin populer dengan video blognya. 

Gita Savitri Devi adalah seorang Youtuber dan lulusan Kimia Murni di Freie 

Universitat Berlin yang kini tinggal di Jerman. Melalui video beropininya di 

Youtube ia banyak mempengaruhi para remaja remaja di Indonesia. Gita 

mengangkat issu issu sosial yang terjadi di sekitar kita melalui vlognya. Video 

Gita di Youtube menginformasikan tentang moral, bagaimana ia menyikapi suatu 

permasalahan yang tengah terjadi. 

Penelitian ini menggunakan teori resepsi analisis David Morley 

komunikasi encoding dan decoding terhadap interpretasi remaja pada akun 

youtube Gita Savitri Devi mengenai pesan moral dan nilai nilai sosial. 
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Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivisme dengan tipe 

penelitian deskriptif, dimana metode penelitian yang digunakan adalah focus 

group discussion dengan subjek penelitian remaja dan remaja akhir. 

Pada dasarnya interpretasi dari narasumber yang telah diwawancarai oleh 

peneliti mengerucut pada hal yang sama yaitu akun youtube Gita Savitri Devi 

memberikan pesan moral dan nilai nilai sosial yang dapat mempengaruhi 

penonton melalui sosial media khususnya youtube. Dapat dilihat dari hasil analisis 

bahwa enam orang termasuk dalam kategori Dominant Hegemonik dengan 

menginterpretasikan yang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh peneliti, dan 

satu orang yang masuk ke dalam kategori Negotiated yang sudah melakukan 

interpretasi sesuai dengan apa yang ingin disampaikan peneliti namun terdapat 

interpretasi lain yang karena terdapat beberapa aspek yang kurang setuju, namun 

peneliti melihat hal itu tidak mengurangi ketertarikan untuk menonton vlog di 

akun youtube Gita Savitri Devi. 
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