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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Efektifitas media sosial YouTube sebagai mesin yang mampu 

menyulap orang biasa menjadi popular dan banyak dikenal (artis instan) 

memang tidak terbantahkan. Kehadiran artis – artis instan bila kita lihat lebih 

jauh, mampu menginspirasi dan mengajarkan masyarakat kita untuk menjadi 

manusia yang inovatif dan memiliki kemampuan untuk menangkap peluang. 

John K. Waters dalam bukunya yang berjudul The Everything Guide 

to Social Media  (2010:2) mengatakan bahwa media sosial adalah istilah 

umum yang mencakup kelompok aplikasi berbasis web, konten dan layanan 

yang dihasilkan oleh pengguna aplikasi tersebut membuat keduanya dapat 

diakses oleh siapa saja dengan web browser, termasuk didalamnya seperti 

jejaring sosial (Facebook, MySpace, Linkedln), Wiki (web halaman 

kolaborasi), Blog (buku harian pribadi online), video dan foto (YouTube, 

Flickr, Webshots), sosial bookmarking (Delicious, Digg), reviews online 

(Yelp, Epinions), dan dunia maya (Second Life, World of Warcraft).  

YouTube adalah salah satu bentuk media sosial. YouTube merupakan 

situs video sharing yang berfungsi sebagai media untuk berbagi video secara 

online. YouTube berusaha menciptakan citra sebagai sebuah situs yang 

memiliki fungsi sama dengan sebuah televisi yang menawarkan beragam 

video dan beragam acara (Enterprise, 2008:53). YouTube merupakan situs web 

video sharing (berbagi video) populer yang didirikan pada Februari 2005 oleh 
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tiga orang bekas karyawan PayPal (perusahaan alat pembayaran online) yaitu 

Chad Hurley, Steve Chen, dan Jawed Karim. Para pengguna dapat memuat, 

menonton, dan berbagi klip video secara gratis. Umumnya video – video di 

YouTube adalah klip musik (video klip), film, TV, serta video buatan para 

penggunanya sendiri (Waters, 2010:121).  

YouTube bukan satu – satunya media sosial yang memberikan fasilitas 

untuk mengunggah ataupun mengunduh video, banyak media sosial yang 

memberikan fasilitas yang sama seperti Fecebook, Blip.tv, VideoEgg, Goggle 

Video dan masih banyak lagi. Akan tetapi dari beberapa peristiwa yang 

berkembang dimasyarakat Indonesia bahwa sosok – sosok artis instan yang 

mendapat kepopuleran tersebut berawal dari aktifitasnya mengunggah video 

melalui situs YouTube. 

Kepopuleran artis instan melalui situs YouTube bukan yang pertama 

kali ini terjadi di Indonesia bahkan di dunia. Justin Bieber dan Lady Gaga 

adalah nama – nama besar yang telah membuktikannya. Kegemaran mereka 

mengunggah lagu – lagu ciptaannya yang bergenre R&B ke YouTube 

membuat namanya dikenal di negaranya, bahkan kini hingga ranah 

internasional. 

Kondisi serupa juga terjadi di Indonesia. Berikut daftar video 

Indonesia di YouTube yang membuat orang – orang didalamnya menjadi 

popular (vco86.blogspot.com) : 

1. Sinta and Jojo "Keong Racun" 

2. Bona Paputungan "Andai Aku Jadi Gayus" 
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3. Sualudin "Udin Sedunia" 

4. Brigadir Satu Norman Kamaru “Chayya – Chayya” 

Keberadaan YouTube dan jejaring sosial sejauh ini mampu membantu 

orang untuk meraih popularitas. Ada banyak hal yang menjadi faktor 

kepopuleran tersebut seperti kemampuan yang lebih dan keunikan atau nilai – 

nilai jual tersendiri dan juga media selain YouTube itu sendiri juga memiliki 

peran yang sangat penting dan bahkan lebih dominan seperti media sosial 

facebook, twitter, blog, yahoo, dll. Video yang di unggah ke YouTube belum 

tentu dilihat banyak orang tanpa bantuan jejaring sosial macam twitter, 

facebook, dll. Jika orang suka, biasanya orang dengan rela hati akan 

menyebarkan link video tersebut lewat jejaring sosial nya. 

Media massa konvensional seperti koran, majalah dan televisi bahkan 

menjadi peran utama dalam kesempurnaan kepopuleran mereka diluar dari 

kekuatan media sosial YouTube tersebut, tidak hanya dari segi muatan video 

nya tapi juga keartisan sosok personal didalamnya. Kepopuleran yang didapat 

seseorang melalui YouTube juga merupakan hasil dari peranan media massa 

yang sangat kuat dalam memberikan informasi kepada khalayak nya, 

membentuk agenda setting di masyarakat yang kemudian menambah tingkat 

kepopuleran video dan sosok didalamnya. Media massa terlihat terlalu 

membesar – besarkan berita – berita terkait fenomena artis YouTube secara 

terus – menerus. Hal ini bisa dilihat dari porsi pemberitaan yang berlebihan 

dengan tampilnya artis tersebut dalam berbagai acara hiburan. Fenomena yang 

baru dari adanya kekuatan media memang bagaikan madu bagi masyarakat 
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yang terus membius mereka untuk mengikuti isu tersebut. 

Jika bercermin pada pemasaran karya lagu dibidang industri musik di 

Indonesia, memang sangat fenomenal jika dibandingkan dengan kepopuleran 

yang didapat melalui situs YouTube, seolah begitu mudah mendapat 

kepopuleran tersebut ditengah ketatnya persaingan di industri musik tanah air. 

Ada beratus – ratus bahkan beribu – ribu groub band yang berusaha keras 

untuk mendapatkan kepopuleran, hingga berani membayar mahal dari segi 

waktu, pemikiran, kesehatan, hingga materi. Kondisi ini sangat berbeda jauh 

dengan yang didapat oleh sosok artis instan YouTube yang bahkan beberapa 

diantara mereka menggunggah video tersebut di YouTube secara tidak segaja, 

tidak ada motivasi untuk mendapatkan kepopuleran seperti yang mereka 

dapatkan sekarang. 

Kepopuleran artis YouTube ini seolah membentuk pemikiran 

masyarakat bahwa seseorang bisa berkreasi dengan menciptakan lagu atau 

dengan jalur apa saja, kemudian bisa dengan mudah melempar ke tengah 

masyarakat dengan mengunggahnya ke internet melalui situs YouTube. Tidak 

selalu harus ke jalur rekaman bagi seorang penyanyi, seperti Sualudin “Udin 

Sedunia” ataupun Bona Paputungan dengan karya lagu nya yang berjudul 

“Andai Aku Jadi Gayus” merupakan sebuah ekspresi dan bentuk kreativitas 

serta karya tersebut original (asli). Mampu merangkum kejadian yang aktual 

dan mengabarkan cerita yang menarik dalam karyanya sesuai dengan realita 

yang ada disekitarnya. 
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Perkembangan media sosial yang kian menjadi – jadi bisa saja 

nantinya akan mendampingi atau bahkan melampaui  kemampuan media 

massa yang sudah eksis selama ini. Peristiwa ini menandai sebuah era 

perubahan besar yang bukan tidak mungkin akan mengubah berbagai peta 

dunia, baik dari sisi ekonomi, sosial, bahkan politik karena semakin didukung 

dengan perkembangan alat komunikasi bergerak untuk mengakses media 

sosial, ketersediaan jaringan komunikasi yang lebih berkualitas dan makin 

terjangkaunya biaya komunikasi tersebut. 

Media sosial memang sangat cepat dan terbuka dalam proses 

komunikasinya. Apapun yang kita lakukan di media sosial baik itu 

menggunggah lagu, foto maupun pun video melalui media sosial yang dalam 

hal ini adalah situs YouTube, semua orang baik itu jaringan anda atau pun 

bukan akan dapat mengaksesnya karena cepat dan luas nya informasi tersebut 

beredar dari satu jaringan ke jaringan lain. Dari sisi lain hal ini justru 

merupakan sebuah potensi bagi masyarakat untuk mendapatkan sebuah 

kepopuleran. 

Bebicara tentang popularitas yang berasal dari media sosial berupa 

situs YouTube ini, media sosial pada dasarnya merupakan bagian dari 

komunikasi massa, menggunakan media dalam proses komunikasinya. Media 

sosial juga memiliki kekuatan dan kemampuan untuk menjangkau banyak 

segmen sosial dan memiliki efek terpaan, perhatian, pemahaman, perubahan 

pengetahuan dan sikap, hingga perubahan perilaku sama seperti komunikasi 

massa (menerima dan memilih) (Nurudin, 2007:206). Media sosial merupakan 
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media massa modern berupa media online membutuhkan perangkat internet, 

berbeda dengan media massa konvensional seperti film, radio, televisi, koran 

dan lainnya yang bisa diakses tanpa menggunakan internet. 

Dari latar belakang ini jika dihubungkan dengan band dalam 

komunitas Malang Indie Community (MIC), belum diketahui apakah ada 

korelasi antara popularitas artis instan melalui situs YouTube terhadap 

motivasi band dalam komunitas Malang Indie Community (MIC) untuk 

mengunggah video di YouTube. Pernyataan permasalahan ini penting untuk 

diteliti karena diharapkan dapat memberikan informasi tentang korelasi antara 

fenomena popularitas artis instan melalui situs YouTube untuk dimanfaatkan 

oleh masyarakat dari hal positif yang didapatkan melalui fenomena tersebut 

serta memberikan masukan pada peneliti lain untuk mengembangkan dan 

memperluas kajian penelitian tentang kajian media sosial. 

B. Rumusan Masalah 

Berangkat dari latar belakang di atas, maka peneliti merumuskan 

permasalahan penelitian yang hendak dijawab adalah : 

1. Apakah ada korelasi antara popularitas artis instan melalui situs 

YouTube terhadap motivasi band dalam komunitas Malang Indie 

Community (MIC) untuk mengunggah video di YouTube? 

2. Jika ada korelasi, seberapa besar korelasi antara popularitas artis instan 

melalui situs YouTube terhadap motivasi band dalam komunitas 

Malang Indie Community (MIC) untuk mengunggah video di 

YouTube? 
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C. Fokus Permasalahan 

Agar penelitian ini terarah, maka peneliti menetapkan fokus 

permasalahan sebagai berikut : 

1. Ingin mengetahui apakah ada korelasi antara popularitas artis instan 

melalui situs YouTube terhadap motivasi band dalam komunitas 

Malang Indie Community untuk mengunggah video di YouTube. 

2. Jika ada korelasi, ingin mengetahui seberapa besar korelasi antara 

popularitas artis instan melalui situs YouTube terhadap motivasi band 

dalam komunitas Malang Indie Community untuk mengunggah video 

di YouTube. 

3. Menggunakan jenis penelitian survey dengan pendekatan kuantitatif. 

4. Variabel dalam penelitian ini yakni variabel bebas popularitas artis 

instan YouTube dan satu variabel terikat motivasi band indie 

mengunggah video di YouTube. 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang ada maka tujuan penelitian adalah: 

1. Untuk mengetahui apakah ada korelasi antara popularitas artis instan 

melalui situs YouTube terhadap motivasi band dalam komunitas 

Malang Indie Community untuk mengunggah video di YouTube. 

2. Jika ada korelasi, untuk mengetahui seberapa besar korelasi antara 

popularitas artis instan melalui situs YouTube terhadap motivasi band 

dalam komunitas Malang Indie Community untuk mengunggah video 

di YouTube. 
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E. Kegunaan Penelitian 

1. Secara Akademik 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wacana baru tentang 

kajian media sosial dan motivasi masyarakat dalam menggunakan 

media sosial. Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi 

perkembangan dan pendalaman studi komunikasi yang nantinya akan 

menjadi masukan bagi peneliti selanjutnya, khususnya yang berkaitan 

dengan kajian tentang teori Uses and Gratification. 

2. Secara Praktis 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi 

tentang hubungan yang timbul dari fenomena popularitas artis instan 

melalui situs YouTube terhadap motivasi band indie untuk 

mengunggah video di YouTube khususnya pada band dalam komunitas 

Malang Indie Community (MIC) untuk dimanfaatkan oleh masyarakat 

dari hal positif yang didapatkan melalui fenomena tersebut. 

F. Tinjauan Pustaka 

1. Korelasi 

Korelasi diambil dari bahasa Inggris yaitu correlation yang 

artinya hubungan atau hubungan timbal balik. Dalam penelitian 

ataupun statistik, korelasi adalah hubungan antara dua variabel atau 

lebih (Somantri, dan Ali M., 2006:207). 

Menurut Ating Somantri dan Sambas Ali M., tujuan dari 

diberlakukannya analisis korelasi antara lain: 
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a. Untuk mencari bukti terdapat tidaknya hubungan (korelasi) antar 

variabel 

b. Bila sudah ada hubungan, untuk melihat besar kecilnya hubungan 

tersebut 

c. Untuk memperoleh kejelasan dan kepastian apakah hubungan 

tersebut berarti (meyakinkan/signifikan) atau tidak berarti (tidak 

meyakinkan). 

Dalam penelitian ini, korelasi yang yang dimaksudkan yaitu 

antara satu variabel bebas popularitas artis instan YouTube dan satu 

variabel terikat motivasi band indie mengunggah video di YouTube. 

2. Media Sosial 

John K. Waters dalam bukunya yang berjudul The Everything 

Guide to Social Media (2010:2) mengatakan bahwa media sosial 

adalah istilah umum yang mencakup kelompok aplikasi berbasis web, 

konten dan layanan yang dihasilkan oleh pengguna aplikasi tersebut 

membuat keduanya dapat diakses oleh siapa saja dengan web browser, 

termasuk didalamnya seperti jejaring sosial (Facebook, MySpace, 

Linkedln), Wiki (web halaman kolaborasi), Blog (buku harian pribadi 

online), video dan foto (YouTube, Flickr, Webshots), sosial 

bookmarking (Delicious, Digg), reviews online (Yelp, Epinions), dan 

dunia maya (Second Life, World of Warcraft).  
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Berikut ciri - ciri media sosial (Juju dan Sulianta, 2010:7) : 

a. Transparansi 

Segalanya tampak keterbukaan karena elemen dan 

materinya memang ditujukan untuk konsumsi publik atau 

sekelompok orang. 

b. Dialog dan komunikasi 

Didalamnya akan terjalin suatu hubungan yang sepenuhnya 

berupa komunikasi. 

c. Jejaring relasi 

Hubungan antara elemen - elemen penyusun akan terjalin 

dan juga relasi ini akan terbentuk pula antara individu atau 

kumpulan individu atau suatu perwakilan yang dimotori oleh 

individu. 

d. Multi opinion 

Setiap orang akan berargumen dan setiap orang memiliki 

pandangan yang relatif, entah itu benar, salah atau berada dalam 

grey area, ini tertuang sebagai wujud komunikasi sebagai media 

nya. 

e. Multi form 

Wujudnya dapat berupa social media press release, Video 

news release, internet dan elemen penyusun lainnya, komunitas 

jejaring sosial sebagai influencer atau kombinasi diantaranya. 
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Media sosial memiliki beberapa kategori sebagai berikut 

(Waters, 2010:3): 

a. Pesan dan komunikasi : layanan blogging, video dan foto blogging,  

podcasting dan micro blogging. 

b. Masyarakat dan kelompok sosial : pada dasarnya, layanan jaringan 

mengenai semua bisnis, dan ketertarikan khusus jaringan sosial. 

c. Berbagi foto dan video : layanan khusus yang memungkinkan 

penggunanya untuk mengunggah foto dan video ke web, dan 

mengatur foto – foto tersebut. 

d.  Bookmark sosial dan penandaan : layanan yang memungkinkan 

para penggunanya untuk mengidentifikasi konten online dengan 

kata kunci dan berbagi link. Anda mendapatkan deskripsi dan 

beberapa pendapat tapi bukan isi sebenarnya.  

e. Kolaborasi dan korporasi : website yang mengijinkan para 

penggunanya untuk menambahkan dan meng-update isi dari 

pencarian mereka. “Wiki” telah menjadi istilah umum 

f. Pendapat dan ulasan : layanan seperti Yelp dan Epinions, yang 

menyediakan penggunanya ulasan dari semua buku hingga 

restoran. 

g. Dunia maya : lingkungan yang kaya dimana anda akan berinteraksi 

dengan pengguna lain dalam waktu yang nyata melalui avatar. 

Second Life adalah yang paling terkenal namun peran permainan 

online, World of Warcraft, sesuai juga dengan definisi ini. 
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Media sosial dapat dipandang sebagai tool (alat) sewaktu anda 

ingin menggunakannya untuk mendapat keuntungan. Dengan demikian 

anda akan lebih fleksibel (tidak rumit) dengan cara anda sendiri, 

menggunakannya sesuai dengan tujuan anda. Tetapi peluang – peluang 

yang dimunculkan akibat adanya kekuatan media sosial tidak 

sendirinya terbentuk begitu saja. Peluang – peluang ini harus 

dimanfaatkan agar berhasil. Peluang – peluang yang diharapkan 

muncul dengan adanya media sosial sebagai berikut: 

a. Life sharing 

Berbagi aktivitas hidup seperti berbagi foto, video, gambar, 

dan tool (alat) yang digunakan seperti : YouTube, Flickr, dll. 

b. Knowledge sharing 

Berbagi pengetahuan. Umumnya menggunakan tools Blog 

dan Microblog seperti : Twitter, Wordpress, Bloger, Blogspot. 

c. Network & Komunitas : 

1) Social Networking 

Dengan membangun jejaring sosial otomatis anda dapat 

terhubung dan berinteraksi dengan jejaring yang terbentuk. 

Tool (alat) nya mencakup Facebook, MySpace, Friendster, 

Hi5, dll. 

2) Business Network. 

Membangung jejaring sosial keperluan bisnis. Sebenarnya 

tidak berbeda jauh dengan jejaring lain, interaksi yang 
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terjadipun relatif sama, hanya saja tool untuk jejaring bisnis 

dapat anda gunakan terspesifik, misaknya lnkedin. 

d. Community Building 

Membangun komunitas ini bukan hal yang mudah juga, 

tetapi jika komunitas sudah terbangun, anda tinggal memanennya. 

Komunitas dapat digunakan sebagai sarana pembelajaran. Anda 

dapat mengumpulkan informasi dan mempelajari komunitas tanpa 

harus menggunakan data - data sampel karena data - datanya sudah 

terbentang sempurna dalam komunitas. Tool (alat) yang digunakan 

misalnya Ning sebagai sarana komunitas jejaring sosial. 

e. Information Spreading 

Jejaring sosial dan berbagai bentuk media sosial lainnya 

mampu menyebarkan informasi dengan cepat dengan jangkauan 

sebar yang luar biasa dibandingakan dengan media lain manapun. 

Keunggulan seperti efisiensi biaya dan efektifitas informasi yang 

disampaikan merupakan alasan mengapa metode ini sangat 

diminati (Juju, dan Sulianta, 2010:8). 

Sedangkan fungsi media sosial yaitu : 

a. Menciptakan identitas (brand atau produk baru) 

b. Sarana promosi bentuk baru 

c. Sarana riset mencakup riset kualitatif dan kuantitatif. Riset 

kuantitatif misalnya pooling sedangkan riset kualitatif berupa 

pernyataan, antara lain : 
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1) Sumber kualitatif 

a) Diskusi Online 

b) Engagement dengan follower 

c) Karakter warna dialog digital (negatif/positif) 

d) Online reputation 

e) Relationship 

2) Sumber kuantitatif 

a) Downloads 

b) Fans / follower 

c) Kata kunci percarian 

d) Online revenue 

e) Page view 

f) Social bookmark 

d. Mengikat costomer dengan tuntutan loyalitas customer 

e. Sarana komunikasi audiensi mencakup internet dan eksternal 

f. Menejerial reputasi (semakin banyak parameter positif maka 

reputasi akan meningkat) 

g. Solusi praktis bagi problematika komunikasi dan manajemen (Juju 

dan Sulianta, 2010:14). 

Media sosial memiliki keistimewaan yang tidak terdapat di 

media konvensional seperti tv radio atau media cetak, 

keistimewaannya yaitu (Magdalena, 2010:29) : 
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a. Audiens juga bisa menjadi penyampai informasi 

b. Audiens dapat saling berinteraksi satu sama lain 

c. Audiens bisa langsung berkomunikasi dengan narasumber berita 

Dalam perkembangannya media sosial mampu menghimpun 

kekuatan tersendiri dengan membentuk gerakan – gerakan yang 

mendukung atau menolak suatu isu sesuai dengan opini mereka hingga 

kekuatan tersebut mampu menarik perhatian media massa. 

Pada dasarnya dalam penelitian ini media sosial adalah adalah 

media online sebagai group aplikasi berbasis internet yang 

memungkinkan penciptaan dan pertukaran konten yang dibuat 

pengguna dimana para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi 

dan berbagi meliputi isi blog, social network atau jejaring sosial, wiki, 

forum, bookmarking, web video sharing (berbagi video) dan dunia 

virtual. 

3. YouTube Sebagai Media Sosial 

YouTube adalah salah satu bentuk media sosial. YouTube 

merupakan situs video sharing yang berfungsi sebagai media untuk 

berbagi video secara online. YouTube berusaha menciptakan citra 

sebagai sebuah situs yang memiliki fungsi sama dengan sebuah televisi 

yang menawarkan beragam video dan beragam acara (Enterprise, 

2008:53). 

YouTube merupakan situs web video sharing (berbagi video) 

populer yang didirikan pada Februari 2005 oleh tiga orang bekas 
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karyawan PayPal yaitu Chad Hurley, Steve Chen, dan Jawed Karim. 

Para pengguna dapat memuat, menonton, dan berbagi klip video secara 

gratis. Umumnya video – video di YouTube adalah klip musik (video 

klip), film, TV, serta video buatan para penggunanya sendiri (Waters, 

2010:121). Chad Hurley, Steve Chen, dan Jawed Karim yang bertemu 

saat mereka masih bekerja di perusahaan PayPal (perusahaan alat 

pembayaran online), pemikirannya berawal ketika mereka frustasi saat 

berusaha mengirim e-mail yang berisi klip video (Herwibowo: 

2008:19).  

Di Indonesia YouTube mungkin terlambat diakrabi. Mungkin 

karena pemakaian handycam disini sangat terbatas. Namun seiring 

dengan waktu, Indonesia sudah terkena wabah YouTube dengan sangat 

dominan. Selain diulas dalam beberapa media, YouTube pun banyak 

dibahas di jalur online. Kisah kesuksesan para pendiri nya banyak 

dijadikan contoh oleh para entrepreneur (Herwibowo, 2008:11). 

4. Band Indie 

Indie merupakan singkatan dari kata independen. Berasal dari 

kata independent yang secara harfiah artinya berdiri sendiri ataupun 

tidak terikat. Dalam istilah populer, musik indie / musik independen 

sebenarnya adalah sebuah karakteristik yang diperuntukkan untuk 

musik (dengan aliran apapun) yang ingin keluar dari komersialisasi 

musik pop dan juga dari budaya mainstream. 

(www.lalightsindiefest.com). 
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Kata indie ini pun sering dihubungkan dengan musik, film, dan 

bisnis. Budaya indie tidak ingin mengikuti aliran umum yang ada. 

Keinginan untuk berbeda dari umumnya menjadikan budaya indie 

seakan seperti budaya perlawanan. Bahkan ada anggapan umum bahwa 

budaya indie adalah budaya anti kemapanan (youandmeside.com). 

Band indie biasanya memiliki karya musik yang agak berbeda 

jika dibandingkan dengan musik yan popular namun sebenarnya 

semangat indie ini ada di semangat do it yourself dan kemampuan 

untuk berdiri sendiri. Biasanya band indie akan terus berjalan ketika 

masih berlandaskan kreatifitas band ada diatas kepentingan komersial, 

namun tak bisa dipungkiri bahwa sebuah band baru akan berjalan dan 

menjadi besar bila mereka memikirkan aspek komersial tersebut.  

Peneliti melihat berbagai jenis tanggapan yang beredar di 

masyarakat mengenai band indie secara sempit bahwa band indie 

merupakan band lokal yang karya nya disebarluaskan melalui sistem 

nya sendiri dan memiliki jangkauan komunikasi yang kecil. Beberapa 

menyebutkan bahwa band indie merupakan band lokal dan sebaliknya, 

band lokal merupakan band indie. 

Ada yang melihat independensi hanya sebagai batu loncatan 

untuk dapat meraih label rekaman bahkan ada pula sebaliknya yang 

sangat idealis dalam menyikapi hal ini. Beberapa dari mereka sepaham 

bahwa indie mempunyai pengertian mendasar yakni kemandirian. 

Umumnya, mereka melihat independensi mereka sebagai sebuah sikap 
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siap berkarya tanpa tekanan dan tuntunan pihak manapun seperti sikap 

ketika seseorang membuat lagu rock karena keinginan yang besar 

untuk membuat lagu rock bukan karena ingin mendapatkan pengakuan 

pasar, atau hanya karena melihat keinginan pasar atau pun hanya 

sebatas popularitas. Keinginan untuk berkarya haruslah menjadi 

penyebab utama bukan yang lainnya maka hal tersebut dikatakan 

dengan semangat independensi.  

Dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan bawha Band Indie 

adalah groub band yang menciptakan karya lagu dan 

mendistribusikannya (menyebarkan) dengan sistemnya sendiri dengan 

berpegang pada semangat kemandirian dan sikap siap berkarya tanpa 

tekanan dan tuntunan pihak manapun. 

5. Motivasi Mengunggah Video 

a. Mengunggah Video 

Menggunggah adalah sebuah istilah tekhnologi informasi 

komunikasi di internet yang digunakan untuk menggambarkan 

proses transfer berkas pemindahan data elektronik antara dua 

komputer atau sistem serupa lainnya yang kemudian akan 

dipublikasikan di internet baik secara pribadi atau umum (dapat 

dinikmati oleh semua pengguna internet). Proses mengunggah atau 

biasa disebut dengan bahasa inggris yaitu upload. Bermacam 

macam alasan seseorang melakukan pengunggahan, dilakukan 

dengan tujuan agar dapat dinikmati banyak orang atau hanya 



 
 

19 

 

berupa gambar untuk memperjelas tujuan penulisan 

(id.wikipedia.org). 

b. Motivasi 

Motivasi dalam kata latin motivum menunjuk pada alasan 

tertentu mengapa sesuatu itu bergerak. Motivasi merupakan 

dorongan atau penggerak untuk mencapai tujuan tertentu, baik 

disadari ataupun tidak disadari. Motivasi dapat timbul didalam diri 

seseorang (intrinsik) atau datang dari lingkungan (ekstrinsik) 

(Sunaryo, 2004:7). 

Secara umum, motivasi artinya mendorong untuk berbuat 

atau beraksi untuk mencapai sesuatu. Menurut Nancy Stevenson 

(2001) dalam buku yang ditulis oleh Sunaryo (2004:143), motivasi 

adalah semua hal verbal, fisik, atau psikologis yang membuat 

seseorang melakukan sesuatu sebagai respons dan menurut 

Sarwono, S.W. (2000) motivasi menunjuk pada proses gerakan, 

termasuk sesuatu yang mendorong yang timbul dalam diri 

individu, tingkah laku yang ditimbulkan oleh situasi tersebut dan 

tujuan atau akhir dari pada gerakan atau perbuatan. 

Perilaku manusia ditimbulkan atau dimulai dengan adanya 

motivasi. Menurut M. Nur Ghufron dan Ririn Risnawita S. 

(2010:83), motivasi adalah keadaan dalam pribadi seseorang yang 

mendorong keinginan individu untuk melakukan kegiatan – 

kegiatan tertentu guna mencapai suatu tujuan. Motivasi yang ada 
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pada seseorang akan mewujudkan suatau perilaku yang diarahkan 

pada tujuan mencapai sasaran kepuasan. 

Secara garis besar motivasi dapat dibagi menjadi motivasi 

intrinsik dan ekstrinsik. Motivasi instrinsik (intrinsic motivation) 

didasarkan pada faktor – faktor internal seperti kebutuhan 

organismik (otonomi, kompetensi, dan keterhubungan), seperti 

juga rasa ingin tahu, tantangan, dan usaha. Ketika kita termotivasi 

secara intrinsik, kita terlibat dalam prilaku karena kita 

menikmatinya. Motivasi ekstrinsik (extrinsic motivation) 

melibatkan insentif eksternal seperti penguatan dan hukuman. 

Ketika kita termotivasi secara ekstrinsik maka kita terlibat dalam 

prilaku tertentu karena ganjaran eksternal (King, 2010:90). 

Kita dapat termotivasi oleh faktor – faktor internal 

(intrinsik), seperti tujuan – tujuan yang dihasilkan sendiri, atau 

faktor – faktor eksternal (ekstrinsik), seperti pujian dan imbalan 

terkait uang. Sering kali dikatakan bahwa motivasi instrinsik lebih 

dipilih dibandingkan dengan motivasi ekstrinsik karena hal ini 

mengarah pada hasil yang lebih positif (Deci, Ryan, & Koestener, 

2001). Demikian juga motivasi ekstrinsik dianggap dapat 

mengurangi motivasi intrinsik (Lapper, Greene, & Nisbett, 1973) 

(King, 2010:91). 

Jadi pada dasarnya dalam penelitian ini motivasi mengunggah 

video diartikan sebagai suatu dorongan yang ada atau yang muncul 
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pada diri seorang individu baik karena faktor internal maupun faktor 

eksternal yang mendasari individu tersebut untuk mengunggah video 

melalui situs YouTube dengan perangkat internet yang dilakukan untuk 

mencapai tujuan tertentu. 

G. Kerangka teori 

1. Teori Uses and Gratifications 

Teori uses and gratifications merupakan salah satu teori yang 

popular dalam komunikasi massa. Teori ini tidak tertarik untuk 

membicarakan apa yang dilakukan media, tapi apa yang dilakukan 

khalayak terhadap media. Herbert Blumer dan Elihu Katz orang 

pertama yang mengenalkan teori ini, mengatakan bawha pengguna 

media memainkan peran aktif untuk memilih dan menggunakan media 

tersebut (Nurudin, 2007:191). Dengan kata lain bahwa pengguna 

media adalah pihak yang aktif dalam proses komunikasi. Pengguna 

media berusaha mencari sumber media yang paling baik guna 

memenuhi kebutuhannya. 

Dapat dikatakan secara singkat bahwa efek media massa 

terhadap pengguna media tidaklah seragam, melainkan beragam. Bisa 

disebabkan karena secara individual berbeda satu sama lain dalam 

struktur kejiwaannya dan pengetahuan secara individual juga berbeda. 

Maka sebuah media sosial tidak akan disikapi sama oleh khalayak nya, 

tergantung bagaimana khalayak tersebut melihatnya dengan berbagai 

pengetahuan serta pengalaman yang dimilikinya. Hal itu akan menjadi 
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saringan bagi masyarakat dalam menerima berbagai informasi dari 

media sosial, sehingga akan berpengaruh lagi terhadap sikap, tindakan, 

dan tanggapan yang akan diberikan terhadap informasi ataupun 

fenomena tersebut. 

Dalam penelitian ini, peneliti mengunakan teori uses and 

gratifications karena ingin melihat sejauh mana band indie 

menggunakan media sosial dalam melakukan kegiatan dan 

perlakuannya atas media yang digunakan apakah bergantung dengan 

kepuasan dan kegunaan nya terhadap media tersebut yang dalam hal 

ini adalah media sosial YouTube. 

2. Klasifikasi Variabel 

Penelitian ini mempunyai variabel bebas yaitu popularitas artis 

instan YouTube, dan variabel terikatnya yaitu motivasi band indie 

mengunggah video di YouTube. 

Klasifikasi Variabel Variabel Bebas Variabel Terikat 

Variabel yang di ukur popularitas artis 

instan YouTube 

motivasi band indie 

mengunggah video 

di YouTube 

Notasi X Y 

H. Hipotesis Penelitian 

Penerimaan ataupun penolakan hipotesis sangat tergantung pada 

hasil – hasil pengujian dari semua fakta – fakta yang dikumpulkan. Dari 

hal tersebut maka dibuat hipotesis sebagai berikut : 
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Ho:  Tidak ada korelasi antara popularitas artis instan melalui situs 

YouTube terhadap motivasi band dalam komunitas Malang Indie 

Community (MIC) untuk mengunggah video di YouTube. 

Ha : Ada korelasi antara popularitas artis instan melalui situs YouTube 

terhadap motivasi band dalam komunitas Malang Indie Community 

(MIC) untuk mengunggah video di YouTube. 

I. Definisi Konseptual dan Definisi Operasional 

1. Definisi Konseptual 

Dari tinjauan pustaka yang ada, secara konseptual peneliti 

memberikan definisi tentang beberapa hal terkait fenomena yang diteliti 

untuk dijadikan dasar dalam mengembangkan definisi operasional dan 

indikator - indikator dalam penelitian ini, sebagai berikut : 

a. Korelasi 

Korelasi adalah hubungan antara dua variabel atau lebih. 

b. Popularitas Artis Instan YouTube 

Kepopuleran artis instan YouTube diartikan sebagai kepopuleran yang 

didapat oleh orang atau kelompok orang melalui video yang 

diunggahnya di Media sosial berupa situs web video sharing YouTube 

(berbagi video). 

c. Media Sosial 

Media sosial adalah kategori media online sebagai group aplikasi 

berbasis internet yang memungkinkan penciptaan dan pertukaran 

konten yang dibuat pengguna dimana para penggunanya bisa dengan 
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mudah berpartisipasi dan berbagi meliputi isi blog, social network 

atau jejaring sosial, wiki, forum, bookmarking, web video sharing 

(berbagi video) dan dunia virtual. 

d. Band Indie 

Band Indie adalah groub band yang menciptakan karya lagu dan 

mendistribusikannya (menyebarkan) dengan sistemnya sendiri dengan 

berpegang pada semangat kemandirian dan sikap siap berkarya tanpa 

tekanan dan tuntunan pihak manapun. 

e. Motivasi Menggunggah Video di YouTube 

Suatu dorongan yang ada atau yang muncul pada diri seorang individu 

baik karena faktor internal maupun faktor eksternal yang mendasari 

individu tersebut untuk mengunggah video melalui situs YouTube 

dengan perangkat internet yang dilakukan untuk mencapai tujuan 

tertentu. 

2. Definisi Operasional 

a. Variabel Bebas dan Indikatornya 

Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi. 

Dalam penelitian ini yang merupakan variabel bebas adalah 

popularitas artis instan YouTube, sedangkan indikator yang 

menjadi ukuran dari variabel tersebut adalah : 

1) Terkenal di kehidupan nyata 

a. Dikenal sebagai artis yang popular melalui situs YouTube 

2) Pernah diberitakan melalui media massa 
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a. Menjadi bahan berita televisi 

b. Menjadi bahan obrolan di acara infotainment 

c. Menjadi bintang tamu program talk show televise 

b. Variabel Terikat dan Indikatornya 

Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi. Dalam 

penelitian ini yang merupakan variabel terikat adalah motivasi 

band indie mengunggah video di Youtube, sedangkan indikator 

yang menjadi ukuran dari variabel tersebut adalah : 

1) Kepentingan untuk memiliki karya lagu 

a. Kepentingan untuk memiliki demo lagu ciptaan sendiri 

berupa hasil rekaman lagu 

b. Kepentingan untuk memiliki demo lagu ciptaan sendiri 

berupa hasil rekaman lagu serta videonya 

2) Kemampuan untuk mengakses internet 

a. Fasilitas untuk mengakses internet 

b. Kemampuan untuk tenknis mengunggah video di YouTube 

3) Efektifitas YouTube sebagai media promosi 

4) Memiliki relasi di media sosial 

a. Memiliki banyak teman di jejaring sosial 

5) Kepentingan yang dimiliki oleh band 

a. Tujuan untuk popular 

b. Intensitas kegiatan promo ataupun distribusi lagu yang 

dilakukan band 
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6) Kepentingan – kepentingan yang dimiliki oleh komunitas 

a. Tujuan yang ada di dalam komunitas 

b. Aturan – aturan yang ada di dalam komunitas 

c. Intensitas kegiatan promo ataupun distribusi lagu yang 

dilakukan oleh komunitas 

d. Penggunanan media sosial dalam komunitas 

J. Metode Penelitian 

1. Lokasi Penelitian 

Penelitian dilakukan di basecamp Malang Indie Community 

(MIC) di Jln. Serayu kios hijau di daerah Lowokwaru Malang. 

2. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

jenis penelitian survey. Dimana Sugiyono (2008:6) mengemukakan 

bahwa penelitian survey digunakan untuk mendapatkan data dari 

tempat tertentu yang alamiah (bukan buatan), tetapi peneliti 

melakukan perlakuan dalam mengumpulkan data, misalnya dengan 

mengedarkan kuesioner, test, wawancara terstruktur dan sebagainya. 

Penelitian survey dapat digunakan dalam penelitian ini, seperti yang 

dikemukakan oleh Masri Singarimbun dan Sofian Effendi (2008:4) 

yang mengatakan bahwa penelitian survey dapat digunakan dengan 

maksud penjajagan (eksploratif), deskriptif, penjelasan (explanatory 

atau confirmatory), yakni untuk menjelaskan hubungan kausal dan 

pengujian hipotesa, evaluasi, prediksi atau meramalkan kejadian 
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tertentu di masa yang akan datang, penelitian operasional, dan 

pengembangan indikator – indikator sosial. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif  karena 

hendak mengukur variabel – variabel dan tingat hubungan antara 

variabel yang satu terhadap variabel yang lain (Hamidi, 2007:124), 

yang dalam penelitian ini yakni korelasi (hubungan) antara variabel 

popularitas artis instan YouTube terhadap motivasi band indie 

mengunggah video di YouTube. 

3. Populasi dan Sampel Data 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek / 

subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian untuk ditarik 

kesimpulannya, maka dari itu populasi tidak hanya sekedar jumlah 

yang ada pada obyek / subyek melainkan juga karakteristiknya 

(Sugiyono, 2008:80). 

Populasi dalam penelitian ini yaitu band indie yang masuk 

dalam komunitas Malang Indie Community (MIC) yang masih 

terdaftar aktif di komunitas dalam mengikuti kegiatan – kegiatan yang 

ada didalam komunitas. Didapatkan populasi dari anggota MIC yang 

masih aktif hingga sekarang berkisar sekitar 13 Band dengan rata – 

rata 5 personil per Band, maka bisa dikatakan bahwa populasi dari 

penelitian ini yaitu 65 orang. 
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Peneliti menentukan jumlah sampel untuk penelitian ini dengan 

menggunakan formula dari Isaac dan Michael. Karena populasi dalam 

penelitian ini berjumlah 65 orang, maka peneliti langsung 

mengkonsultasikan jumlah sampel untuk populasi sebesar 65 orang 

pada tabel kolom penentu jumlah sampel dari populasi tertentu dengan 

taraf kesalahan 1%, 5% dan 10% (Sugiyono, 2008:87).  Maka 

ditemukan sampel untuk penelitian ini sebesar 55 orang dengan taraf 

kesalahan 5%. Peneliti menggunakan taraf kesalahan sebesar 5% untuk 

memperkecil peluang kesalahan generalisasi dan sampel yang 

digunakan tepat untuk mewakili populasi tersebut. 

Untuk penarikan sampel dari populasi yang ada, peneliti 

menggunakan tekhnik sampling berupa Probability Sampling yaitu 

dengan tekhnik Simple Random Sampling. Tekhnik Simple Random 

Sampling yaitu cara pengambilan sampal dari semua anggota populasi 

dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam 

anggota populasi. Peneliti mengganggap bahwa anggota populasi yang 

ada bersifat homogen. (Sugiyono, 2001:59). 

4. Tekhnik Pengumpukan Data 

Adapun pengumpulan data yang digunakan sesuai dengan 

permasalahan ini, antara lain : 

a. Quisioner (angket) 

Quisioner atau angket merupakan tekhnik pengumpulan 

data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat 



 
 

29 

 

pertanyaan atau pernyataan kepada informan untuk dijawabnya. 

Penelitian ini menggunakan tipe pengukuran skala likert 

yang nantinya akan diberi skor dari “sangat setuju” hingga “sangat 

tidak setuju” karena ingin melihat gambaran gradasi dari suatu 

pendapat ataupun sikap seseorang / subjek penelitian terhadap 

suatu fenomena sosial. Seperti yang dikatakan oleh Sugiyono 

bahwa skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, 

persepsi seorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial 

(Sugiyono, 2001:73). 

Jenis skala pengukuran dengan menggunakan skala interval 

yaitu skala yang jarak antara satu data dengan data yang lainnya 

sama tetapi tidak memiliki angka nol (0) absolut Sugiyono 

(2001:71). Sugiyono mengatakan dari tipe pengukuran skala likert 

tersebut akan mendapatkan data berupa data interval (Sugiyono, 

2001:73). 

b. Dokumentasi 

Tekhnik mengumpulkan data dengan cara mencari dan 

mengumpulkan data berupa informasi dari catatan – catatan 

penting, artikel, buku – buku baik dari lembaga organisasi maupun 

perorangan yang berkaitan dengan penelitian yang dapat berfungsi 

untuk memperjelas dan memperkuat data yang berkaitan dengan 

penelitian. 
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Dalam penelitian ini, terkumpul CD lagu serta cover CD 

album beberapa band anggota MIC. 

5. Teknik Analisis Data 

a. Uji Validitas Instrumen 

Uji validitas instrumen adalah suatu ukuran yang 

menunjukkan tingkatan-tingkatan kevalidan, ketepatan dan 

keabsahan suatu instrumen. Suatu dikatakan valid apabila mampu 

mengukur apa yang diukur atau dapat mengungkapkan data dari 

variabel yang diteliti secara tepat. Uji validitas digunakan untuk 

mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. 

Pengujian validitas tiap butir digunakan analisis item yaitu 

mengkorelasikan skor tiap item pertanyaan dengan skor total yang 

merupakan jumlah tiap skor per item pertanyaan. Rumus korelasi 

yang digunakan adalah yang dikemukakan oleh Pearson, yang 

dikenal dengan rumus korelasi Product Moment (pearson 

correlation) sebagai berikut: 

 
 (Sugiyono, 2001:148) 

Keterangan : 

rxy = Koefisien Korelasi 

N = Jumlah Sampel 

x = Skor dalam distribusi variabel X 

y = Skor dalam distribusi variabel Y 
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Dengan melihat nilai tabel koefesiensi korelasi Product 

Moment dengan N = 55 dan taraf signifikansi 5%, maka didapat 

syarat minimum untuk dianggap memenuhi syarat validitas dalam 

penelitian ini yaitu 0,266 (Sugiyono, 2001:213). Jadi jika korelasi 

antara butir dengan skor total kurang dari 0,266 maka butir dalam 

instrumen tersebut dinyatakan tidak valid. 

b. Uji Reliabilitas Instrumen 

Pengujian reliabilitas instrumen dalam penelitian ini dengan 

menggunakan Koefesiensi Alfa (α) dari Cronbach. Rumus 

Koefesiensi Alfa (α) Cronbach menurut Ating Somantri dan 

Sambas Ali M. (2006:48) yaitu sebagai berikut : 

 

(Saefuddin Azwar, 1992) 

  Keterangan : 

   r11 = Reliabilitas instrumen 

   k  = Banyak  butir soal 

∑αi
2 

= Jumlah seluruh varians butir 

 
αt

2 
= Varians total 

Dan untuk mengetahui jumlah varians per item / butir nya (αi
2
) 

 

menggunakan rumus sebagai berikut : 
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Keterangan : 

   ai
2 

= Varians per butir 

N = Jumlah responden 

∑x
2
 = Jumlah seluruh kuadrat dari skor seluruh 

responden per item 

Setelah didapat varians per butir kemudian varians perbutir 

tersebut dijumlah secara manual melalui rumus penjumlahan. 

Dengan demikian akan didapat jumlah varians butir (∑αi
2
). 

 Selanjutnya dicari varians total dengan menggunakan 

rumus yaitu : 

 

Keterangan : 

∑αt
2 

= Varians total 

N = Jumlah responden 

∑x
2
 = Jumlah seluruh kuadrat dari skor seluruh 

responden untuk seluruh item soal 

Dengan demikian hasil jumlah seluruh varians per 

item/butir (∑αi
2
) dan hasil varians totalnya (∑αt

2
), barulah 

dimasukan kedalam rumus Koefesiensi Alfa Cronbach untuk 

mengetahui besar nilai realibilitas dari instrument tersebut. 

Dari hasil huting uji reliabilitas menggunakan rumus 

Koefesiensi Alfa Cronbach tersebut, maka instrumen dapat 
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dikatakan reliabel / handal jika r11 > r tabel. Dengan N = 55 dan 

taraf signifikansi 5%, maka didapat r tabel 0,266 (Sugiyono, 

2001:213). 

c. Uji Korelasi 

Setelah data terkumpul selanjutnya menganalisa secara 

kuantitatif untuk menguji hubungan dua variabel sesuai dengan 

permasalahan dan tujuan penelitian. Maka data yang diperoleh dari 

hasil kuesioner diolah dengan menelaah seluruh data yang tersedia. 

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan statistik 

untuk mengukur korelasi (hubungan) yaitu dengan kolerasi 

sederhana rumus Product Moment seperti yang dikatakan oleh 

Sugiyono (2008:153) bahwa Korelasi Product Moment untuk 

menguji hipotesis asosiatif / hubungan antara satu variabel bebas 

dengan satu variabel terikat bila data nya berbentuk interval 

ataupun ratio. Berikut adalah rumus Korelasi Product Moment 

yang paling tepat untuk digunakan dalam penelitian ini : 

 

 

Keterangan : 

rxy = Koefisien Korelasi 

x = (xi – x), skor dalam distribusi variabel X 

y = (xi – x), skor dalam distribusi variabel Y 
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Didapatlah nilai koefesien korelasi (r hitung), tetapi nilai itu baru 

berlaku terhadap jumlah sampel yang ditarik dari populasi. Maka 

harus diuji signifikansinya yaitu apakah sampel tersebut berlaku 

untuk seluruh populasi penelitian ini. Pengujian secara praktis 

dengan cara langsung mengkonsultasikan pada tabel r Product 

Moment. Maka akan ditemui nilai r tabel. Untuk dapat 

menginterpretasikan Berikut adalah pedoman untuk memberikan 

interpretasi terhadap nilai koefesiensi korelasi yang sudah didapat 

melalui hasil perhitungan dengan rumus korelasi product moment 

dapat dilihat dari tabel berikut : 

Tabel 1.1 

Pedoman Memberikan Interpretasi Koefesiensi Korelasi 

Interval Koefesiensi Tingkat Hubungan 

0.00 – 0.199 Sangat rendah 

0.20 – 0.399 Rendah 

0.40 – 0.599 Sedang 

0.60 – 0.799 Kuat 

0.80 – 1.000 Sangat Kuat 

 

Dengan hasil r hitung selanjutnya dibandingkan dengan r 

tabel untuk mengetahui apakah Ha (hipotesis alternatif) diterima 

atau kah ditolak. Berikut ketentuannya : 

1. Apabila r hitung > r tabel maka Ho ditolak dan Ha diterima 

2. Apabila r hitung < r tabel, maka Ho diterima dan Ha ditolak 
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d. Uji Signifikansi 

Uji signifikansi korelasi product moment secara praktis 

dilakukan dengan mengkonsultasikan pada tabel r  Product 

Moment. Setelah didapat r tabel kemudian dibandingkan dengan r 

hitung. Ketentuannya jika r hitung lebih besar dari r tabel (r hit > r 

tab), maka sampel yang digunakan dalam penelitian ini signifikan 

yakni mampu digeneralisasikan dan mewakili populasi secara 

keseluruhan. Begitu juga sebaliknya jika r hitung lebih kecil dari r 

tabel (r hit < r tab), maka sampel yang digunakan dalam penelitian 

ini tidak signifikan, tidak mewakili populasi secara keseluruhan. 

e. Analisa Koefesiensi Determinasi 

Ketika ditemukan ada korelasi antara variabel x terhadap 

variabel y, kemudian dilanjutkan dengan menganalisa koefesiensi 

determinasi untuk mengetahui berapa besar tingkat korelasi 

(hubungan) yang nantinya menghasilkan nilai dalam bentuk 

persentase. Cara nya dengan mengkuadratkan nilai koefisien 

korelasi (r hitung) dan kemudian dikali 100%.  

R
2 
= ( r ) 

2
 x 100% 

Keterangan : 

 R
2` 

 = Koefesiensi determinasi 

 r     = Koefesiensi korelasi 

 

 


