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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Balakang 

Perkembangan media massa bagi manusia sempat menumbuhkan 

perdebatan panjang tentang makna dan dampak media massa pada perkembangan 

masyarakat. Dalam perkembangan teori komunikasi massa, konsep masyarakat 

massa mendapat relasi kuat dengan produk budaya massa yang pada akhirnya 

akan mempengaruhi bagaimana proses komunikasi dalam konteks masyarakat 

massa membentuk dan dibentuk oleh budaya massa yang ada. Media massa 

berperan untuk membentuk keragaman budaya yang dihasilkan sebagai salah satu 

akibat pengaruh media terhadap sistem nilai, pikir dan tindakan manusia. 

Sehingga perkembangan teknologi, informasi, industri dan daya serap 

masyarakat terhadap media merupakan perubahan didalam karakter media massa 

modern. Diperlukan media yang lebih spesifik atau lebih fokus pada khalayak 

tertentu, sehingga hal ini mengubah pola isi media massa. Maka tidak 

mengherankan jika terjadi perkembangan media massa baru. Media massa baru 

adalah bentuk dan ragam media massa yang dikembangkan sesuai dengan ciri dan 

karakter masyarakat modern. 

Selain itu perkembangan dramatis media massa modern adalah 

personalisasi. Media massa diharapkan semakin masuk dan melayani aspek 

personal manusia modern. Internet merupakan contoh yang jelas pada segmentasi 

personal media massa modern. Media modern seperti internet mengakomodasi 

globalisasi yang semakin membuat media massa berkonvergensi. Media interaktif 
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dalam internet membentuk apa yang disebut dengan perdagangan atau ekonomi 

digital. 

Secara harfiah, internet (kependekan dari interconnected networking) 

adalah rangkaian komputer yang terhubung didalam beberapa rangkaian komputer 

yang terhubung didalam beberapa rangkain. Manakala  Internet (huruf „I‟ besar) 

ialah sistem komputer umum, yang terhubung secara global dan menggunakan 

TCP/IP sebagai protokol pertukaran paket (packet switching communication 

protocol).  

Menurut Laquey, internet merupakan jaringan longgar dari ribuan 

komputer yang menjangkau jutaan orang diseluruh dunia. Misi awalnya adalah 

menyediakan sarana bagi para peneliti untuk mengakses data dari sejumlah 

sumber daya perangkat keras komputer yang mahal. Namun, sekarang internet 

telah berkembang menjadi ajang komunikasi yang sangat cepat dan efektif 

(Ardianto, 2004: 141). Pertumbuhan pengguna internet cukup pesat, pada tanggal 

30 Juli 2010 jumlah pengguna internet dunia sekitar 1.733.993.741 sesuai data 

Word Internet Stats. 

YouTube adalah situs video yang menyediakan berbagai informasi berupa 

„gambar bergerak‟ dan bisa diandalkan. Situs ini memang disediakan bagi mereka 

yang ingin melakukan pencarian informasi video dan menontonnya langsung. Kita 

juga bisa berpartisipasi mengunggah video ke server YouTube dan membaginya 

keseluruh dunia (Baskoro, 2009: 58). 

Situs ini merupakan ketiga populer saat ini. Pada tahun 2007 YouTube 

mencapai puncak kesuksesannya dalam persaingan bisnis di internet setelah 
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mereka memiliki ribuan bahkan sampai jutaan member baik yang aktif maupun 

yang tidak aktif diseluruh dunia. 

Tidak jarang, banyak orang bisa duduk berjam-jam didepan komputer 

untuk menonton video favorit mereka. Saat kita melalukan pencarian di YouTube 

akan muncul list sejumlah video yang sesuai dengan keyword yang dipakai dalam 

pencarian tersebut. Dari hasil pencarian akan muncul top rated, most viewed, dan 

most recent dihalaman depan YouTube dan juga jumlah video yang berhubungan 

dengan keyword tadi (Bambang Roediyanto, 2011: 94). 

Dengan format berkas (file) FLV (Flash Video) yang efisien dan ada 

dimana-mana sebagai standar pengodean film yang di-upload oleh para user. 

Membuat YouTube mudah diakses oleh masyarakat secara instan di internet. 

YouTube menginspirasi masyarakat untuk menonton video melalui Website 

dengan jaringan sosial Web-2,0; seperti komentar, grup, halaman beranda untuk 

anggota, langganan, dan ide-ide lainnya yang berbasis komunitas yang 

dipopulerkan melalui Website seperti MySpace, Twitter, Facebook, dan lain-lain 

(Yogapratama, 2009: 1-2). 

Suatu fenomena yang menarik terutama ketika masyarakat dunia ikut 

berperan dalam menjelaskan berita lewat pemikirannya sendiri tanpa paksaan 

ataupun pengaruh orang lain, bahkan dapat dikatakan tanpa batas. Fenomena ini 

sendiri sangatlah kritis, dimana negara pun sampai-sampai harus turun tangan 

untuk memblokir situs ini di negaranya, dikarenakan bebasnya arus informasi 

yang masuk. 
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Tercatat China (selama konflik dengan Mongol), Iraq, dan Thailand 

memblokir situs YouTube dengan berbagai alasan. China memblokir situs ini 

untuk menghidari persepsi negatif yang berlebihan untuk menyelesaikan kasus 

Mongol. Sedangkan Thailand memblokir situs YouTube dengan alasan 

menghindari propaganda yang akan disebar oleh Thaksin Shinawatra pada para 

pendukungnya. Hal tersebut cukup membuktikan YouTube bukan hanya media 

penyebaran internet culture, dan pop culture dalam hal musik, trendsetter, dan 

budaya pop lainnya. Tapi juga bisa menjadi wadah bagi para citizen journalism 

untuk menyiarkan pemberitaan versi mereka. 

Dengan adanya situs YouTube, maka aktor-aktor yang dianggap berperan 

dalam komunikasi global seperti perusahaan-perusahaan penyiaran baik itu dalam 

surat kabar, radio, ataupun televisi seakan berkurang peranannya. Semua orang 

dapat menyiarkan kabar di YouTube. Bahkan, ada beberapa berita yang hanya 

disiarkan lewat YouTube dikarenakan bebasnya orang-orang untuk meng-upload 

video mereka sendiri. Karena tujuan utama YouTube adalah sebagai tempat bagi 

setiap orang (tidak peduli tingkat keahliannya) untuk meng-upload dan 

membagikan pengalaman mereka dalam bentuk video kepada orang lain 

(Yogapratama, 2009: 3). 

Selain itu YouTube juga bisa menjadi media ekspresi untuk menyalurkan 

bakat mereka yang tidak bisa disalurkan secara langsung kepada masyarakat, 

dikarenakan keterbatasan waktu dan kesempatan yang diberikan, YouTube bahkan 

bisa membuat mereka terkenal secara instan seperti video lipsing lagu „keong 

racun‟ Sinta dan Jojo degan gaya centilnya, Bona Paputungan seorang mantan 
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narapidana yang menciptakan lagu „Andai Aku Gayus Tambunan‟, Udin 

Sualuddin (Udin sedunia) pria asal Lombok tengah NTB ini dengan gayanya yang 

„Lebay‟ dan lucu mampu meraih popularitas dengan lagunya yang berjudul „Udin 

Sedunia‟, dan disusul oleh seorang anggota polisi Briptu Norman Camaru. 

Anggota Brigade Mobil dari kepolisisan Gorontalo ini mencuri perhatian 

masyarakat di tanah air karena aksinya menyanyikan lagu India „Chaiyya-

chaiyya‟, secara lipsing dan di unggah di YouTube 

(http://www.metrotvnews.com/metromain/newsvideo/2011/04.06/125754/Dari 

Youtube mereka beken). 

Selain situs YouTube, masyarakat juga suka menggunakan Blog hingga 

akhirnya terbentuklah sebuah komunitas yang dinamakan komunitas Blogger. 

Komunitas Blogger adalah sebuah ikatan yang terbentuk dari para Blogger 

berdasarkan kesamaan-kesamaan tertentu, seperti kesamaan asal daerah, 

kesamaan kampus, kesamaan hobi, dan sebagainya. Dan salah satu dari 

banyaknya komunitas Blogger yang ada di Indonesia adalah komunitas Blogger 

Ngalam. Blogger Ngalam berdiri pada tanggal 29 Desember 2007 dan sampai saat 

ini sudah memiliki anggota sebanyak 300 anggota. Dengan banyaknya jumlah 

anggota Blogger Ngalam tersebut tentunya ada fenomena apa yang membuat 

masyarakat sangat menyukai dunia Blogger dan aktivitas apa saja yang mereka 

kerjakan ketika mereka membuka Blog. 

Sedangkan audiens berhak memilih media mana yang sesuai dengan 

keinginan dan kebutuhannya begitupula dengan anggota komunitas Blogger 

Ngalam. Setiap harinya para audiens dapat mengatur media apa saja yang dapat 

http://www.metrotvnews.com/metromain/newsvideo/2011/04.06/125754/Dari
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menerpanya. Dimana audiens dapat menilai informasi media sebagai sumber 

daya, sarana produksi dan produk utama yang paling berharga. Sesuai dengan 

teori selektivitas pesan yang biasa terjadi pada penerima pesan yaitu pemilihan 

berdasarkan persepsi (selective perception), pemilihan berdasarkan liputan 

(selective exposure atau selective attention), pemilihan berdasarkan ingatan 

(selective retention) (Cangara, 2006: 139-140). 

Hal inilah yang membuat peneliti tertarik untuk meneliti makna apa yang 

terdapat pada benak anggota komunitas Blogger Ngalam terhadap YouTube 

sebagai media ekspresi. Dengan menggunakan studi resepsi, penelitian akan 

mengetahui cara komunitas Blogger Ngalam memaknai YouTube sebagai media 

ekspresi. Mengingat media massa khususnya media massa online sangatlah 

penting dan seringkali berpengaruh besar dalam kehidupan kita sehari-hari dan 

bisa mempengaruhi opini publik. Oleh karena itu penelitian ini penting untuk di 

lakukan. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut maka rumusan masalah dari penelitian 

ini yaitu bagaimana pemaknaan Komunitas Blogger Ngalam terhadap YouTube 

sebagai media ekspresi? 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian yang berjudul “pemaknaan komunitas Blogger 

terhadap YouTube sebagai media ekspresi” ini untuk mendeskripsikan pemaknaan 

komunitas Blogger Ngalam terhadap YouTube sebagai media ekspresi dilihat dari 

perspektif studi resepsi. 
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D. Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Akademis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi 

tersendiri mengenai pemaknaan komunitas Blogger Ngalam dengan 

menggunakan studi resepsi, sehingga dapat menambah wawasan dan 

pengetahuan bagi mahasiswa khusunya Ilmu Komunikasi. 

Dapat dijadikan referensi ketika akan melaksanakan penelitian-

penelitian selanjutnya dengan tema yang sama. 

b. Manfaat Praktis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi juga 

pengetahuan baru tentang penggunaan YouTube bagi masyarakat. Selain itu 

hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu gambaran 

fenomena baru bagi perancang situs-situs komunitas media online khususnya 

YouTube untuk lebih meningkatkan kualitas Website-nya dan menambah 

content-content baru yang lebih menarik. Sehingga masyarakat semakin 

tertarik untuk menggunakan YouTube. 

E. Tinjauan Pustaka 

E.1 Makna dan Realitas Sosial 

E.1.1 Pengertian Makna 

 Upaya memahami makna sungguh merupakan salah satu masalah filsafat 

yang tertua dalam umur manusia. Konsep makna telah menarik perhatian disiplin 
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komunikasi, psikologi, sosiaologi, antropologi, dan linguistik. Itu sebabnya 

beberapa pakar komunikasi sering menyebutkan kata makna ketika mereka 

merumuskan definisi komunikasi. Stewart L Tubbs dan Sylvia Moss (1994: 6), 

misalnya menyatakan “komunikasi adalah proses pembentukan makna dianatara 

dua orang atau lebih”. Sedangkan menurut Judy C. Pearson dan Paul E. Nelson 

(1979: 3) “komunikasi adalah proses memahami berbagai makna” (Sobur, 2009: 

255). 

Suatu yang makna sebagaimana dikemukakan oleh Aubrey Fisher yang 

dikutip Sobur (2006: 19) adalah “konsep yang abstrak” yang telah menarik 

perhatian para ahli filsafat dan para teoritisi ilmu sosial selama 2000 tahun silam”. 

Konsep abstrak disini maksudnya adalah makna itu dapat tercipta dari arti yang 

diciptakan oleh manusia itu sendiri. Seperti yang dijelaskan oleh De Vito bahwa 

“makna ada dalam diri manusia. Kita, menggunakan kata-kata untuk mendekati 

makna yang ingin kita komunikasikan. Tetapi kata-kata ini tidak secara sempurna 

dan lengkap mengambarkan makna yang kita maksudkan. Demikian pula, makna 

yang didapat pendengar  dari pesan-pesan kita akan sangat berbeda dengan makna 

yang ingin kita komunikasikan. Komunikasi adalah proses yang kita gunakan 

untuk memproduksi, dibenak pendengar apa yang ada didalam benak kita. 

Reproduksi ini hanyalah sebuah proses parsial dan selalu bisa salah.” (Sobur, 

2006: 20). 

Maka dari itu sesungguhnya istilah makna adalah istilah yang memiliki 

banyak arti. Menurut F.R. Palmer dikutip Sobur (2006: 24), untuk dapat 

memahami apa yang disebut makna, kita mesti kembali ke teori ferdinand Sausure 
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dimana dalam bukunya, Course in General Linguistik (1916), De Sausure 

menyebut tanda Linguistik. Sedangkan kata Peursen, “manusia ditandai dengan 

kata” (Sobur, 2006: 24). 

Gambar 1 

Pikiran atau rujukan 

(Orang) 

 

 

 

 

 

 

Simbol     Referen 

(Kata)     (Objek) 

Segitiga Makna 

Sumber: Bert E. Bradley. Fundamentals of speech communications: the credibility 

of  ideas. Edisi ke 3. Dubuque, Iowa: Wm. C. Brown. 1981. Hlm. 283 di kutip 

Mulyana (2005: 256). 

 

Makna adalah istilah yang memiliki banyak arti. Sehingga pakar 

komunikasi seperti yang dikutip Jalaluddin Rakhmat (1996), sepakat 

berargumentasi bahwa makna kata sangat subjektif . Words don’t mean, people 

mean (Sobur, 2006: 20). Alex Sobur dalam buku yang sama pula mengunkapkan 

bahwa kata memperoleh makna hanya karena digunakan secara tepat, yaitu dalam 

penggunaan kata itu sendiri. Kitalah yang memberi makna pada kata atau simbol 



10 

tertentu dan makna yang diberikan tersebut dapat sama, juga dapat berbeda-beda 

bergantung pada konteks ruang dan waktu 

Sedangkan menurut Brodbeck (1963) yang dikutip Aubrey Fisher (1986: 

344) mengemukakan bahwa sebenarnya ada tiga pengertian tentang konsep makna 

yang berbeda-beda yaitu: 

1. Makna menurut tipologi Brodbeck adalah makna referensial yakni makna 

suatu istilah adalah objek, pikiran, ide, atau konsep yang ditunjukkan oleh 

istilah itu. 

2. Tipe makna yang kedua dari Brodbeck adalah arti istilah itu. Dengan kata lain 

lambang atau istilah itu “berarti” seajauh ia berhubungan secara “sah” dengan 

istilah lain atau konsep yang lain. Brodbeck juga menjelaskan suatu istilah 

dapat saja memiliki arti referensial dalam pengertian yang pertama. Tetapi 

karena ia tidak mempunyai arti (tipe makna yang kedua). 

3. Tipe makna yang ketiga mencakup makna yang dimaksudkan (itentional) 

dalam arti bahwa arti suatu istilah atau lambang tergantung pada apa yang 

dimaksudkan pemakai dengan arti lambang itu. 

E.1.2 Makna dalam Komunikasi 

Dalam pandangan Aminuddin (2003: 7), makna dibagi menjadi tiga 

tingkatan, yakni: 

1. Makna menjadi isi abstraksi dalam kegiatan bernalar secara logis sehingga 

membuahkan proposisi kebahasaan. 

2. Makna menjadi isi dari suatu bentuk kebahasaan. 
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3. Makna menjadi isi komunikasi yang mampu membuahkan informasi tertentu 

(Sumadiria, 2006: 26). 

Menurut Gode (1959: 5) yang dikutip Aubrey Fisher (1986: 346), bahwa 

mendifinisikan komunikasi secara epistimologis sebagai “proses yang membuat 

menjadi sama kepada dua orang atau lebih apa yang tadinya menjadi monopoli 

satu atau beberapa orang saja”. Makna sebagai konsep komunikasi, mencakup 

lebih daripada sekedar penafsiran dan pemahaman  seorang individu saja. Makna 

selalu mencakup banyak pemahaman, aspek-aspek pemahaman yang secara 

bersama dimiliki para komunikator. 

Sedangkan tanpa adanya suatu derajat tentang apa yang disebut oleh 

Goyer (1970: 7) “kebersamaan makna (commonality of meaning) yakni pemilikan 

pengalaman secara bersama“, maka komunikasi tidak akan terjadi. Shands (1967: 

104) lebih tegas lagi menyatakan: “makna dari makna melahirkan konsensus, dan 

makna lahir dalam proses sosial yang memungkinkan konsensus itu berkembang”. 

“proses sosial” itu dalam arti teori komunikasinya Shands adalah proses 

komunikasi itu sendiri  (Fisher, 1986: 347). 

Maka, apakah “arti” makna dalam komunikasi? Pertanyaan itu dapat 

dijawab secara tegas dalam setiap perspektif. Tetapi jawaban dari suatu perspektif 

bukanlah jawaban dari perspektif yang lain (Fisher, 1986: 347). Jadi, makna dari 

makna sebagai suatu konsep yang relevan dengan komunikasi tergantung pada 

perspektif yang dipergunakan untuk meninjau proses komunikasi tersebut. 
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E.1.3  Makna dalam Cultural Studies 

Dalam definisi John R. Wenburg dan William W. Wilmot mendefinisikan 

persepsi sebagai cara organisme memberi makna. Pemaknaan menjadi inti 

komunikasi dikarenakan jika makna yang diberikan tidak akurat, tidak mungkin 

akan terjadi komunikasi yang efektif. Semakin tinggi derajat kesamaan antar 

individu, semakin mudah dan semakin sering terjadi komunikasi diantara mereka, 

sebagai konsekuensinya semakin cenderung membentuk kelompok budaya atau 

kelompok identitas. (Mulyana, 2005). 

Didalam cultural studies yang dibangun oleh permainan bahasa (language 

games), cultural studies tidak akan bertahan tanpa memfokuskan diri kepada 

kebudayaan. Kebudayaan terkait tentang makna sosial yang dimiliki bersama, 

yaitu berbagai cara manusia memahami dunia ini. Tetapi, makna tidak semata-

mata berada diluar sana melainkan, dibangun melalui tanda, khususnya tanda-

tanda bahasa (Barker, 2004). 

Didalam praktik cultural studies pemaknaan merupakan unsur utama yang 

mengharuskan didalam mengeksplorasi makna tekstual dan menghendaki 

penyelidikan tentang bagaimana makna dihasilkan dalam berbagai ragam konteks 

yang ada. 

Sebagai tingkah laku yang dipelajari dari kelompok sosial, budaya adalah 

dunia yang dibuat bermakna. Budaya ada disekitar kita, budaya dibentuk secara 

sosial, dan dijaga melalui komunikasi. Budaya membatasi manusia seperti budaya 

membebaskan manusia. Budaya mengartikan realitas manusia dan membentuk 

cara kita berpikir, merasakan, dan bertindak. 
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Makna adalah maksud atau arti dari segala jenis penandaan apapun, dia 

adalah produk dari budaya. Dalam konteks kajian komunikasi, makna adalah hasil 

dari komunikasi dan untuk itu dia adalah objek kajian, bukan sebagai yang sudah 

ada atau terbukti dalam ketentuan yang ada sebelum dianalisis. Oleh sebab itu 

makna seharusnya tidak diasumsikan pada apapun, apakah itu teks, tuturan, 

program, aktivitas, atau prilaku, meskipun tindakan objek tersebut mungkin 

dipahami sebagai sesuatu yang berharga. 

Selama bertahun-tahun lokasi yang dianggap mengandung makna telah 

membuat rantai produsen-komoditi-konsumen mengambang tidak jelas. 

1. Dalam teori tekstual pra-modern (pertengahan), makna sangat bersifat 

ketuhanan, tetap dalam teks seperti Alkitab oleh tuhan. Tujuan pengarang 

jelas sekali tidak bisa diperdebatkan: teks berarti apa yang dikatakan oleh 

„produser‟ yang hebat tersebut harus dilakukan . 

2. Dalam era-modern teori tekstual menempatkan makna dalam teks, teks 

berarti apa yang mereka katakan. Anda mendapatkan makna anda sendiri 

dengan menggunakan teknik „kritik praktis‟ yang dikembangkan oleh I.A 

Richards, yang berarti „pembacaan kritik tertutup‟ atas teks. Teknik tanpa 

menggunakan referensi ciri-ciri kontekstual, termaksud siapa yang 

menulisnya, dan kapan atau apa yang dikatakan kritik lain mengenainya 

3. Dalam era-postmodern, makna ada pada audiens atau pembaca. Era ini 

memberi demokrasi kontemporer kedaulatan anonim populer. Ini 

merupakan pendekatan makna yang egliter. Ia membutuhkan percontohan 

yang skala besar dan metode etnografis untuk mendapatkan apa yang 
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dimaksudkan oleh teks, karena teks dapat memiliki arti yang berbeda bagi 

jutaan orang yang berbeda. 

Adalah langkah yang bijaksana untuk merumuskan tiga hal yang ada 

diatas tersebut kedalam „rantai nilai‟ pemaknaan. Ketiga hal tersebut memiliki 

beberapa pengaruh atas produksi, sirkulasi, dan reproduksi (Hartley, 2010: 176-

177).  

Makna dalam pandangan cultural studies, dapat ditemukan dari definisi 

konsep budaya menggunakan pendakatan universal oleh Raymond Williams, 

yaitu konsep budaya mengacu pada makna-makna bersama. Dimana makna itu 

terpusat pada makna-makna sehari-hari seperti nilai, benda-benda material atau 

simbolis dan norma. Kebudayaan adalah pengalaman dalam hidup sehari-hari: 

berbagai teks, praktek, dan makna semua orang dalam menjalani hidup mereka 

(Barker, 2005: 50-55). 

Dalam menjalani hidup atau dalam berinteraksi dengan sesama manusia 

merupakan suatu pendekatan yang bisa dilakukan dengan cultural studies. 

Dimana menurut Norman Denzim dalam bukunya Symbolic Ineractionism and 

Cultural Studies (1992:34) menekankan bahwa semestinya kajian terhadap 

interaksi simbolis memainkan peranan penting dalam cultural studies yang 

memuaskan perhatian kepada tiga masalah yang terkait satu dengan yang lainnya, 

yakni produksi makna kultural, analisis tekstual makna-makna ini dan studi 

kebudayaan yang dijalani dan pengalaman yang dijalani 

(http://kangarul.com/interaksionisme-simbolik-dalam-cultural-studies/). 

http://kangarul.com/interaksionisme-simbolik-dalam-cultural-studies/
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Seperti halnya yang dikatakan Deddy Mulyana (2005:93) bahwa hubungan 

antara bunyi suatu kata sebagai simbol dan maknanya bersifat arbitrer (suka-suka, 

semena-mena). Sehingga suatu kata dengan bunyi apapun dapat diberi makna 

apapun juga. Deddy juga mengungkapkan bahwa betapa seringnya kita 

mengannggap bahwa hanya ada satu makna bagi kata-kata isyarat tertentu. 

Padahal setiap pesan verbal maupun non verbal dapat ditafsirkan dengan berbagai 

cara, bergantung dalam konteks budaya dimana pesan tersebut berada. 

Karena manusia membangun dan menjaga budaya secara besar-besaran 

melalui komunikasi massa, komunikasi massa menawarkan manusia kesempatan 

yang luar biasa, tetapi seiring dengan kesempatan tersebut muncul tanggung 

jawab yang penting. Sebagai media penceritaan budaya atau sebagai forum 

dimana manusia medebatkan makna budaya, industri media memiliki obligasi 

untuk beroperasi secara profesional dan etis. Anggota audiens, begitu juga, 

memiliki tanggung jawab untuk mengkonsumsi pesan media secara kritis dan 

cerdas. 

E.2 Media Massa dan Implikasi Sosial 

E.2.1 Definisi Media Massa 

Media massa adalah alat-alat dalam komunikasi yang bisa menyebarkan 

pesan secara serempak, cepat kepada audiens yang luas dan heterogen. Kelebihan 

media massa dibanding dengan jenis komunikasi lain adalah ia bisa mengatasi 

hambatan ruang dan waktu. Bahkan media massa mampu menyebarkan pesan 

hampir seketika pada waktu yang tak terbatas (Nurudin, 2007). 
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Media massa adalah faktor lingkungan yang mengubah perilaku khalayak 

melalui proses pelaziman klasik, pelaziman operan atau proses imitasi (belajar 

sosial). Dua fungsi dari media massa adalah media massa memenuhi kebutuhan 

akan fantasi dan informasi (Rakhmat, 2001). Media massa memberikan informasi 

tentang perubahan, bagaimana hal itu bekerja dan hasil yang dicapai atau yang 

akan dicapai. 

Menurut McQuail (1989: 1) media massa merupakan salah satu cara untuk 

perkembangan kebudayaan, bukan hanya budaya dalam pengertian seni dan 

simbol tetapi juga dalam pengertian pengembangan tata cara, mode, gaya hidup, 

dan norma-norma. 

Sedangkan menurut J.B Wahyudi (1986:43) media massa adalah saluran 

atau media yang dipergunakan untuk mengadakan komunikasi dengan massa 

sesuai dengan sifat-sifat massa. Khalayak akan tertarik membaca surat kabar atau 

majalah, menonton suatu program acara TV dan mendengarkan radio, apabila isi 

pesan yang disampaikan media tersebut mengandung unsur-unsur sebagai berikut: 

1. Novelty, sesuatu yang baru dan belum diketahui. 

2. Jarak, jarak terjadinya suatu peritiwa dengan tempat publikasinya 

peristiwa itu mempunyai arti penting. Khalayak akan tertarik untuk 

mengetahui hal-hal yang berhubungan langsung dengan kehidupan dan 

lingkngannya. 

3. Popularitas, mencakup tokoh, organisasi atau kelompok, tempat dan 

tanggal yang penting, dan terkenal. 
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4. Konflik atau pertentangan, baik dalam bentuk kekerasan maupun 

menyangkut perbedaan nilai dan pendapat. 

5. Humor (lucu atau menyenangkan). 

6. Nostalgia. 

7. Human Interest, setiap orang pada dasarnya ingin mengetahui segala 

peristiwa atau hal yang menyangkut kehidupan orang lain, biasanya 

dikemas dalam bentuk berita, feature, biografi. 

Adapun fungsi media massa menurut Mc Quail (1987: 53) media memiliki 

fungsi sebagai berikut: 

1. Jendela, pengalaman yang meluaskan pandangan kita dan memungkinkan 

kita mampu memahami apa yang terjadi disekitar kita tanpa campur 

tangan pihak lain atau sikap memihak. 

2. Juru bahasa, yang menjelaskan dan memberi makna terhadap peristiwa 

atau hal yang terpisah dan kurang jelas. 

3. Jaringan interaktif, yang menghubungkan pengirim dengan penerima 

melalui pelbagai macam umpan balik. 

4. Papan penunjuk jalan yang secara aktif menghubungkan arah, memberikan 

bimbingan atau intruksi. 

5. Penyaring yang memilih bagian pengalaman yang perlu diberi perhatian 

khusus dan menyisihkan aspek pengalaman lainnya, baik secara sadar dan 

sistematis maupun tidak. 

6. Tirai atau penutup yang menutupi kebenaran demi mencapai tujuan 

propaganda atau pelarian dari suatu kenyataan. 
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7. Pembawa atau pengantar informasi dan pendapat. 

8. Cermin memantulkan citra masyarakat terhadap masyarakat itu sendiri; 

biasanya pantulan citra itu mengalami perubahan (distorsi) karena adanya 

penonjolan terhadap segi yang ingin mereka hakimi atau cela. 

Media massa menjadi kebutuhan penting bagi masa depan hidup manusia. 

Seperti halnya sekolah, media turut memberi peran dan jalan bagi perubahan 

sosial politik ekonomi masyarakat. Media tidak lagi „hanya‟ sebagai wadah 

penyampaian informasi. Berbagai kepentingan ideologi, ekonomi, politik, 

idealisme, agama bertarung dalam diri media. Jangkauan media yang semakin 

luas dan cepat memberi janji bagi siapapun yang memenangkan pertarungan itu 

akan menjadi „penguasa‟. Media massa harus tetap memiliki independensi dan 

obyektifitas, meski demikian kompetisi antar media yang semakin keras, 

memaksa pengelola lebih jeli melihat pangsa pasar (audiens). 

Semua media massa terikat dengan industri bisnis, karena tidak ada satu 

media pun yang tidak berorientasi pasar. Pasar menjadi orientasi media. Dalam 

sebuah industri, pasar menenempati posisi sangat penting. Dibelahan bumi mana 

pun, media massa juga berorientasi pada pasar, sebab dari pasar inilah 

kelangsungan hidup media terjaga. Semakin banyak khalayak yang 

mengkonsumsi tayangan media, berarti semakin banyak orang yang membaca 

atau melihat iklan. ini signifikan dengan produk lain yang ditawarkan oleh 

perusahaan barang dan jasa yang diiklankan melalui media massa. Semakin 

banyak iklan yang terpublikasi melalui media massa, berarti semakin tinggi pula 

laba atau profit perusahaan media. 
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Oleh karena itu para pengelola media dalam kenyataannya selalu berusaha 

untuk mengerti dan menyesuaikan diri dengan selera pasar dan selalu membuat 

inovasi-inovasi baru, sebab dengan cara tersebut industri media dapat 

memaksimalkan pendapatannya. 

E.2.2 Media Massa dalam Pandangan Cultural Studies 

Cultural Studies berkaitan dengan penyelidikan (investigations) tentang 

bagaimana budaya diproduksi melalui pertentangan (strunggel) diantara ideologi 

(Littlejohn, 1999:234). 

Cultural studies is an exciting and ‖hot‖ field of study. It has become the 

rage amongst progressives of all sorts—not least becouse culture as a 

theme or topic of study has replaces society as the general subject of 

inquiry among progressives (Ziauddin Sardar & Borin Van Loon, 1997:3). 

 

Studi budaya adalah suatu kegairahan dan " baru" di bidang studi. Studi 

budaya telah menjadi amukan progresif dari semua orang banyak karena 

budaya sebagai topik atau tema studi yang menggantikan masyarakat 

sebagai pokok pemeriksaan yang umum antar progresif (Ziauddin Sardar 

& Borin Van Loon, 1997:3). 

 

Berbagai ilmuwan mengemukakan definisi yang beragam tentang cultural 

studies. Adanya keberagaman ini dianggap sebagai hal yang problematis, namun 

cultural studies tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut: 

1. Analisis cultural studies meneliti praktek-praktek kultural dan 

hubungannya dengan kekuasaan. Tujuannya dalam setiap kasus adalah 

mengekspos hubungan kekuasaan (power relationship) dan meneliti 

bagaimana hubungan ini mempengaruhi dan „membentuk‟ praktek-praktek 

kultural. 
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2. Analisis cultural studies mempelajari budaya bukan sebagai entinitas 

diskrit yang terpisah dengan konteks sosial atau politik, namun lebih pada 

mereka meneliti budaya pada bentuknya yang kompleks dan menganalisa 

konteks politik dan sosial dimana budaya itu berada. 

3. Budaya merupakan obyek studi sekaligus tempat kritisme dan tindakan 

(location of critism and action): yang berarti bahwa analisis cultural 

studies berkaitan dengan proyek-proyek intelektual sekaligus pragmatis. 

4. Analisis cultural studies berusaha untuk menguak dan adanya pembagian 

ilmu pengetahuan (ilmu pengetahuan yang intituitif yang berdasar pada 

budaya lokal) dengan bentuk ilmu pengetahuan yang objektif (atau yang 

disebut dengan universal). Mereka beranggapan bahwa the knower dan the 

known, yang mengamati (the observed) dan yang diamati (what is being 

observed), merupakan hal-hal yang sama- sama menarik. 

5. Analisis cultural studies berkomitmen terhadap adanya evaluasi moral 

terhadap masyarakat dan pada garis radikal tindakan politik. Tradisi 

keilmuan cultural studies bukanlah keilmuan yang bebas nilai; cultural 

studies berusaha untuk memahami dan mengubah dominasi struktur 

dimana saja, terutama pada masyarakat kapitalis (diterjemahkan dari 

Seiler, 2000, dalam http://www.ucalgary.ca/~rseiler/british.htm, diakses 

tanggal 5 Juni 2011). 

Cultural studies merupakan kritik khas Inggris terhadap budaya 

kontemporer didalam Marxisme Barat. Cultural studies pada akhirnya menjadi 

suatu kajian yang mendeskripsikan tentang segala fenomena masyarakat 



21 

kontemporer seperti yang nampak pada budaya pop, media, sub-culture, gaya 

hidup, konsumerisme, identitas lokal, dan sebagainya, yang mana media dan 

praktiknya diposisiskan didalam totalitas ekspresif yang kompleks dan 

menggunakan perspektif holistik yang bersifat makro sebagai kondisi yang 

mendasari sosiologi budaya. Fenomena kontemporer ditandai oleh menguatnya 

budaya massa melalui media komersil, khususnya internet. Selain itu, masyarakat 

yang ditandai perkembangan teknologi komunikasi berikut perkembangan 

mutakhir kehadiran media-media baru, terbentuknya masyarakat informasi serta 

isu globalisasi juga merupakan gejala fenomena masyarakat kontemporer. 

Cultural studies merupakan bangunan teori yang dihasilkan oleh pemikir 

yang menganggap produksi pengetahuan teoritis sebagai suatu praktik politis. 

Disini pengetahuan tidak pernah dipandang sebagai fenomena netral atau 

obyektif, melainkan sebagai persoalan posisionalitas, persoalan dari mana, kepada 

siapa dan dengan tujuan apa seseorang bicara. Memang benar bahwa sifat lintas-

metode dan lintas-medan minat bisa dilihat sebagai sebuah ciri cultural studies 

yang menonjol, namun pertanyaan tentang peran intelektual sesungguhnya 

merupakan persoalan yang lebih pokok dalam cultural studies. 

Cultural studies mengangkat studi tentang ras, gender, kelas kedalam 

sentral studi komunikasi dan budaya, dan mengadopsi pendekatan kritis, 

menterjemahkan budaya dalam masyarakat dan menempatkan studi budaya dalam 

bidang teori sosial kontemporer dan oposisi politik. 

Cultural studies mempunyai perhatian terhadap teks-teks budaya, 

pengalaman sehari-hari, dan juga hubungan yang diartikulasikan antara teks dan 
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kehidupan sehari-hari. Dalam kaitannya dengan teks-teks budaya, beberapa 

peneliti meneliti tentang media massa dan budaya populer sebagai tempat dimana 

sejarah, ideologi dan pengalaman subyektif yang saling berkaitan, sedangkan 

peneliti lain di cultural studies membaca teks sebagai tempat dimana makna 

hegemonis diproduksi, didistribusi dan dikonsumsi (Barker, 2005: 103). 

Dengan demikian, kemunculan cultural studies dalam ranah komunikasi 

massa bukanlah merupakan suatu hal baku yang hanya berkutat pada media dan 

dampaknya sebagaimana wacana komunikasi massa pada umumnya, melainkan 

merupakan suatu kajian mutakhir pada era postmodern yang membahas mengenai 

isu-isu kontemporer komunikasi dari perspektif cultural (yang akhirnya juga 

melibatkan perspektif Marxian dengan berbagai fenomena pertarungan ideologi 

didalamnya, perspektif fungsional dan pandangan postrukturalis) yang 

diposisikan sebagai fenomena komunikasi. Bagi kajian komunikasi massa, 

cultural studies merupakan sebuah pandangan alternatif dari perspektif ilmu 

komunikasi yang telah ada selama ini, yang dapat memperkaya sudut pandang 

para peminat komunikasi dalam memahami realitas komunikasi dan kebudayaan 

sebagai hal yang saling berkaitan. 

Selain itu, cultural studies ingin memainkan peran demistifikasi, untuk 

menunjukkan karakter terkonstruksi teks-teks kebudayaan dan berbagai mitos dan 

ideologi yang tertanam didalamnya, dengan harapan bisa melahirkan posisi-posisi 

subyek. Sebagai sebuah teori yang politis, cultural studies diharapkan dapat 

mengorganisir kelompok-kelompok oposisi yang berserak menjadi suatu aliansi 

politik kebudayaan. Sedangkan dari segi metode penelitian komunikasi, cultural 
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studies ingin memperkuat posisi etnografi, pendekatan tekstual (semiotika dan 

teori narasi) serta kajian-kajian resepsi/konsumsi sebagai suatu metode yang lebih 

relevan untuk diterapakan dalam ilmu sosial 

(http://enikkirei.wordpress.com/2009/04/20/cultural-studies-sebuah-telaah-tentang 

kemunculan-cultural-studies-dalam-ranah-kajian-komunikasi-massa). 

Bagian terbesar cultural studies terpusat pada reperesentasi, yaitu 

bagaimana dunia ini dikonstruksi dan direpresentasikan secara sosial kepada dan 

oleh kita. Unsur utama cultural studies dapat dipahami sebagai studi kebudayaan 

sebagai praktik pemaknaan representasi, yang mengharuskan mengeksplorasi 

makna tekstual. Menghendaki penyelidikan tentang cara dihasilkannya makna 

pada beragam konteks. Representasi dan makna melekat pada bunyi, prasasti, 

objek, citra, buku, majalah, dan program televisi. Mereka diproduksi, ditampilkan, 

digunakan, dan dipahami dalam konteks sosial tertentu (Barker, 2004). 

E.2.3 Media dan Budaya Massa (Budaya Populer) 

Media merupakan bagian yang tak terpisahkan dari keberadaan, kemajuan 

dan warisan kita. Ia bukan sesuat yang baru meskipun peranannya terasa baru 

dalam bahasa kita. Media kini menjelma dalam berbagai bentuk dan sarana yang 

senantiasa berkembang seperti media cetak, media elektronik, dan media online. 

Keunggulan teknologi dan kemahiran memproduksi menambah besarnya 

pengaruh media bagi masyarakat. Sudah menjadi hukum alam setiap kemajuan 

teknologi baru muncul pula masalah budaya, teknologi memang mampu 

menyerap masyarakat mengkonsumsi teknologi tersebut 
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(http://ahmedleiza.blogspot.com/2008/04/analisis-teoritis-tentang-media-

massa.html). 

Budaya adalah tentang keberbedaan (distinctiveness) kelompok-kelompok 

sosial yang memberikan mereka identitas (Burton, 2008: 31). Sedangkan massa 

merupakan kumpulan orang banyak yang mengabaikan keberadaan individualitas 

atau kesadaran diri, tidak terorganisir, komposisi dan batas wilayah senantiasa 

berubah, heterogen, serta dapat dikooptasi untuk melakukan satu tindakan 

(Bungin, 2006). 

a. High – Mass Culture 

1. Budaya massa adalah hasil budaya yang dibuat secara massive demi 

kepentingan pasar. Budaya massa lebih bersifat massal, terstandarisasi 

dalam sistem pasar yang praktis, heterogen, dan lebih kepada 

kepentingan pemuasan selera. Media memproduksi dan 

mendayagunakan budaya massa melalui isi atau content-nya. 

2. Berbeda dengan budaya massa, budaya tinggi mempunyai sistem nilai 

dan evaluasi yang berbeda. Budaya tinggi lebih dilihat sebagai hasil 

produksi elite, terkontrol, secara estetis ternilai dan mempunyai 

standar yang ketat tidak tergantung pada konsumen produk mereka. 

b. Ciri Budaya Populer 

1. Trend, sebuah budaya yang menjadi trend dan diikuti atau disukai 

banyak orang berpotensi menjadi budaya populer. 

2. Keseragaman bentuk, sebuah ciptaan manusia yang menjadi trend 

akhirnya diikuti oleh banyak peniru. Karya tersebut dapat menjadi 

http://ahmedleiza.blogspot.com/2008/04/analisis-teoritis-tentang-media-massa.html
http://ahmedleiza.blogspot.com/2008/04/analisis-teoritis-tentang-media-massa.html
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pionir bagi karya-karya lain yang berciri sama, sebagai contoh genre 

musik pop (diambil dari kata popular) adalah genre musik yang notasi 

nada tidak terlalu kompleks, lirik lagunya sederhana dan mudah 

diingat. 

3. Adaptabilitas, sebuah budaya populer mudah dinikmati dan diadopsi 

oleh khalayak, hal ini mengarah pada trend. 

4. Durabilitas, sebuah budaya populer akan dilihat berdasarkan 

durabilitas menghadapi waktu, pionir budaya populer yang dapat 

mempertahankan dirinya bila pesaing yang kemudian muncul tidak 

dapat menyaingi keunikan dirinya. 

5. Profitabilitas, dari sisi ekonomi, budaya populer berpotensi 

menghasilkan keuntungan yang besar bagi industri yang 

mendukungnya. 

c. Dampak Budaya Populer 

1. Objektivasi artinya, pemilik hanya menjadi objek, yaitu penderita 

yang tidak mempunyai peran apa-apa dalam pembentukan simbol 

budaya. Ia hanya menerima produk budaya sebagai barang, jadi tidak 

boleh berperan dalam bentuk apapun. 

2. Alienasi artinya, pemilik budaya massa akan terasing dari kenyataan 

hidup. Dengan demikian ia juga kehilangan dirinya sendiri dan larut 

dalam kenyataan yang ditawarkan produk budaya. 
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3. Pembodohan, yang terjadi karena waktu terbuang tanpa mendapatkan 

pengalaman baru yang dapat dipetik sebagai pelajaran hidup yang 

berguna jika ia mengalami hal serupa. 

d. Masyarakat Konsumen 

1. Budaya konsumen didasari pada premis ekspansi produksi 

komoditas kapitalis yang telah menyebabkan peningkatan 

akumulasi budaya material secara luas dalam bentuk barang-barang 

konsumsi. Hal ini menyebabkan tumbuhnya aktivitas konsumsi 

serta menonjolnya pemanfaatan waktu luang pada masyarakat 

kontemporer barat (Featherstone, 1991) 

2. Kepuasan seseorang yang diperoleh dari barang-barang yang 

dikonsumsi berkaitan dengan aksesnya yang terstruktur secara 

sosial. Fokus dari perspektif ini terletak pada berbagai cara orang 

memanfaatkan barang guna menciptakan ikatan sosial atau 

perbedaan sosial. 

3. Kesenangan atau kenikmatan emosional dari aktivitas konsumsi, 

impian dan hasrat yang menonjol dalam khayalan budaya 

konsumen, dan khususnya tempat-tempat kegiatan konsumsi yang 

secara beragam menimbulkan kegairahan dan kenikmatan langsung 

terhadap tubuh. 
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e. Interdependensi 

1. Media massa berperan untuk membentuk keragaman budaya yang 

dihasilkan sebagai salah satu akibat pengaruh media terhadap sistem 

nilai, pikir dan tindakan manusia. 

2. Budaya dalam konteks masyarakat massa mampu menghegemoni 

sebuah masyarakat (terlihat bagaimana media mampu membentuk 

selera masyarakat atau membentuk cara pandang tertentu terhadap 

sebuah realitas). 

3. Budaya dalam konteks masyarakat harus dilihat sebagai wujud yang 

juga turut membentuk media massa. 

4. Hal-hal tersebut membuat kita harus memahami masyarakat massa, 

fungsi media massa dan budaya massa sebagai proses timbal balik. 

f. Perubahan Sosial 

1. Proses sosial dimana tingkat kehidupan masyarakat dipengaruhi oleh 

unsur eksternal meninggalkan pola kehidupan yang lama kemudian 

menyesuaikan diri atau menggunakan pola yang baru. 

2. Perubahan mencakup pola pikir, perilaku, dan budaya. 

g. Masyarakat Komoditas 

1. Masyarakat yang didalamnya berlangsung produksi barang-barang, 

bukan terutama bagi pemuasan keinginan dan kebutuhan manusia, 

tetapi demi profit dan keuntungan. 

2. Kedua, kecenderungan umum kearah konsentrasi kapital yang massive 

dan luar biasa yang memungkinkan penyelubungan operasi pasar 
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bebas demi keuntungan produksi massa yang dimonopoli dari barang-

barang yang distandarisasi. Kecenderungan ini akan benar-benar 

terjadi, terutama terhadap industri komunikasi. 

3. Ketiga, hal yang lebih sulit dihadapi oleh masyarakat kontemporer 

adalah meningkatnya tuntutan terus menerus, sebagai kecenderungan 

dari kelompok yang lebih kuat untuk memelihara, melalui semua 

sarana yang tersedia, kondisi relasi kekuasaan dan kekayaan yang ada 

dalam menghadapi ancaman yang sebenarnya mereka sebarkan 

sendiri. Dalam masyarakat kita kekuatan produksi sudah sangat maju, 

dan disaat yang sama, hubungan produksi terus membelenggu 

kekekuatan produksi yang ada, hal ini membuat masyarakat 

komoditas “sarat dengan antagonisme” (full of antagonism). 

Antagonisme ini tentu saja tidak terbatas pada “wilayah ekonomi” 

(economic sphere) tetapi juga ke “wilayah budaya” (cultural sphere). 

E.2.4 Media dan Gaya Hidup. 

Media massa adalah alat-alat dalam komunikasi yang bisa menyebarkan 

pesan secara serempak, cepat kepada audience yang luas dan heterogen. 

Kelebihan media massa dibanding dengan jenis komunikasi lain adalah ia bisa 

mengatasi hambatan ruang dan waktu. Bahkan media massa mampu menyebarkan 

pesan hampir seketika pada waktu yang tak terbatas (Nurudin, 2007). 

Johan Huizinga dalam karya homo Ludens (dalam Chaney, 2006) 

mengatakan, dalam pengertian „gaya‟ itu sendiri sudah terkandung pengakuan 

tentang adanya suatu unsur permainan, maka sudah bisa dipastikan unsur-unsur 
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yang membentuk gaya hidup akan menjadi komoditi dan ajang permainan 

konsumsi. Konsumsi pun menjadi sebuah tontonan. Apalagi produk yang 

memanfaatkan kekuatan citra bisa menjadi perlambang bagi komunitas sosial, 

terutama dengan memakai asosiasinya dengan gaya hidup. 

Sebagai istilah yang ada dalam cultural studies dan media, gaya hidup 

muncul dalam dua konteks, konteks pertama berkaitan dengan identitas, disini 

“gaya hidup” mungkin ditambahkan dalam daftar identitas yang tercakup dalam 

politik afinitas, sebagai penanda perbedaan: „kelas, ras, etnis, orientasi seksual, 

usia, gaya hidup‟. Gaya hidup ini berkaitan denan subkultural urban dan 

pengemar, musik, olahraga, dan kesukaan. Konteks kedua terkait dengan industri 

konten. Disini „gaya hidup‟ pada genre pemograman tv dan majalah yang 

kepentingan umumnya lebih terpusat pada jurnalisme non-berita yang berkisar 

mengenai hal-hal rumah tangga (rumah, perbaikan rumah, berkebun, binatang 

peliharaan), perawatan tubuh (fitness, kesehatan, kecantikan), dan konsumerisme 

(belanja, jalan-jalan, fashion). Hal ini merupakan pertumbuhan tercepat disektor 

jurnalisme, menampilkan jurnalisme berita dan menetapkan sektor pasar baru, 

sebagai contoh ‟majalah laki-laki dewasa‟ yang memacu tumbuhnya ledakan 

majalah gaya hidup yang disukai baik laki-laki maupun perempuan (Hartley, 

2010: 95). 

Media massa merupakan fenomena yang tidak terbantahkan dan sangat 

berpengaruh besar terhadap proses komunikasi dalam masyarakat. Perkembangan 

teknologi membuat masyarakat menjadi semakin sulit untuk menghindari media 

massa. Bahkan ketergantungan terhadap media massa sudah sedemikian besar. 
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Ketergantungan yang tinggi pada media massa tersebut akan mendudukan 

media sebagai alat yang akan ikut membentuk apa dan bagaimana masyarakat. 

Misalnya bagaiaman corak pakaian yang harus dipakai masyarakat atau 

bagaiaman cara berbelanja yang baik dan efisien. Semua itu ditentukan oleh 

media massa (Nurudin, 2007). 

Dalam masyarakat mutakhir, berbagai perusahaan, para politis, individu-

individu, semua terobsesi dengan citra. Didalam era-globalisasi informasi seperti 

sekarang ini, yang berperan besar dalam membentuk budaya citra dan budaya cita 

rasa adalah media. Budaya visual khususnya telah menjadi dominasi masyarakat 

konsumen. Dalam abad media, citra adalah segalanya. Segala macam citra 

dibentuk untuk memenuhi sebuah pencapaian yaitu pengakuan, kebanggaan dan 

kepuasan. Oleh karena itu, mengkaji dan mempelajari media massa sebagai salah 

satu alat dalam komunikasi massa menjadi sangat penting. 

E.2.5. Media dan Ideologinya 

Perkembangan teori komunikasi dan budaya yang kritis pada tahun-tahun 

terakhir ini telah membawa serta perhatian pada ideologi, kesadaran dan 

hegemoni. Ideologi adalah sistem ide-ide yang diungkapkan dalam komunikasi; 

kesadaran adalah esensi atau totalitas dari sikap, pendapat, dan perasaan yang 

dimiliki individu-individu atau kelompok-kelompok; dan hegemoni adalah proses 

dimana ideologi “dominan” disampaikan, kesadaran dibentuk, dan kuasa sosial 

dijalankan (Lull, 1998: 1). Konsep-konsep ideologi, kesadaran, dan hegemoni ini 

saling berkaitan dan tumpang tindih, meski masing-masing mempunyai 

penekanan dan peran yang unik. Sebuah teks, kata Aart Van Zoest, tidak pernah 
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lepas dari ideologi dan memiliki kemampuan untuk memanipulasi kearah suatu 

ideologi (Van Zoest, 1991: 70). 

Sekarang, ini istilah ideologi memang memiliki pengertian yang bertolak-

belakang. Secara positif, ideologi dipersepsikan sebagai suatau pandangan dunia 

(world view) yang menyatakan nilai-nilai kelompok sosial tertentu untuk membela 

dan memajukan kepentingan-kepentingan mereka. Secara negatif, ideologi suatu 

kesadaran palsu yaitu suatu kebutuhan untuk melakukan penipuan dengan cara 

memutarbalikan pemahaman orang mengenai realitas sosial. Begitulah 

kesimpulan yang bisa kita ambil dari Jorge Larrain (1996). Ketika membicarakan 

konsep ideologi (Sunarto 2001: 31). Secara sederhana ideologi digunakan oleh 

masyarakat modern untuk memecahkan masalah. Menurut Sargent dalam 

(Sunarto 2001: 34) memberikan gambaran suatu dunia baik sekarang maupun 

masa depan serta bagaimana menyusun kompleksitas dunia menjadi sederhana 

dan dapat dipahami (Sobur, 2009: 65). 

Adapun ideologi secara struktural diartikan sebagai sistem pembenaran, 

seperti gagasan dan formula politik atas kebijakan dan tindakan yang diambil oleh 

penguasa. Menurut Magnis-Suseno (1992: 230-231), dapat dikembalikan pada 

salah satu (atau kombinasi) dari tiga arti, yakni: 

1. Ideologi sebagai kesadaran palsu 

Dalam pandangan Magnis-Suseno, kata ideologi paling umum 

diperguanakan dalam arti “kesadaran palsu”. Jadi secara spontan bagi 

kebanyakan, kata ideologi konotasi negatif, sebagai claim yang tidak 

wajar, atau sebagai teori yang tidak berorientasi pada kebenaran, 
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melainkan pada kepentingan pihak yang mempropagandakannya. 

Misalnya saja pada masa kekuasaan Soeharto, media massa diposisikan 

secara sistematis sebagai apparatus ideologis Negara. Posisinya memang 

berada diluar kekuasaan. Namun fungsinya adalah menciptakan kesadaran 

palsu bagi masyarakat, agar kepentingan-kepentingan (penguasa) Negara 

bisa berjalan. Lewat media, mereka mengenal dengan akrab nyaris tanpa 

upaya kritis antara lain kata-kata: pembangunan, bapak pembangunan, 

lepas landas, stabilitas nasional, musyawarah mufakat, demokrasi 

pancasila, bahaya laten komunis.  

2. Ideologi dalam Arti Netral 

Arti kedua “ideologi” ini, menurut Magnis-Susesno, terutama 

ditemukan dalam negara-negara yang sangat mementingkan “ideologi 

negara”, misalnya negara-negara komunis (yang menyebut Marxisme-

Leninisme sebagai “ideologi komunisme”. Dan mereka tidak malu. 

Melainkan justru bangga), Tetapi juga kita di Indoensia. Arti kedua itu 

netral. Dengan ideologi, kata dia, dimaksud keseluruhan sistem berpikir, 

nilai-nilai, dan sikap-sikap dasar rohani dalam gerakan, kelompok sosial 

atau kebudayaan. Dalam arti ini, menurut Magnis-Suseno, nilai ideologi 

bergantung isinya: kalau isinya baik, ideologi itu baik, kalau isinya buruk 

maka ideologi itu buruk misalnya membenarkan kebencian. 

3. Ideologi: Keyakinan yang Tidak Ilmiah 

Dalam falsafah dan ilmu-ilmu sosial yang berhaluan positivistik, 

segala pemikiran yang tidak dapat dites secara matematis-logis atau 



33 

empiris disebut ideologi. Jadi, kata Magnis-Suseno, segala penilaian etis 

dan moral, anggapan-anggapan normatif, begitu pula teori-teori dan 

paham-paham metafisik dan keagamaan atau falsafah sejarah termasuk 

ideologi (Sobur, 2009: 66-67). 

Media pada dasarnya adalah sebuah medium yang memiliki tujuan sebagai 

perantara penyampai pesan dari komunikator (penyampai pesan) kepada 

komunikannya (penerima pesan). Disini posisi media tidak lagi bebas nilai karena 

pasti selalu bermuatan ideologis. Media disini bisa menjual pesan-pesan, gagasan 

maupun kepribadian sekaligus pandangan tertentu terkait dengan ideologi yang 

dianut. Media memiliki pola penyampaian pesan kepada komunikan dengan 

tujuan dan maksud tertentu. Tujuan sebuah media dalam menyampaikan pesan 

juga dipengaruhi oleh sebuah pemikiran dasar yang dijadikan patokan dalam 

penerapan penyampaian pesannya. Sehingga media memandang sebuah realitas 

yang berdasarkan dari ideologi yang dianut media tersebut.  

 Selain itu media juga sesungguhnya berada ditengah realitas sosial yang 

sarat dengan berbagai kepentingan, konflik, dan fakta yang konfleks dan beragam. 

Louis Althusser (1971, dalam Al-Zastrouw 2000) menulis bahwa media, dalam 

hubungannya dengan kekuasaan menempati posisi strategis, terutama karena 

anggapan akan kemampuannya sebagai sarana legitimasi. Sedangkan Antonio 

melihat media sebagai ruang dimana berbagai ideologi direperesentasikan. Ini 

berarti disatu sisi media bisa menjadi sarana penyebaran ideologi penguasa, alat 

legitimasi, dan control atas wacana publik. Namun disisi lain media juga menjadi 

alat resistensi terhadap kekuasaan. Media bisa menjadi alat untuk membangun 
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kultur dan ideologi dominan bagi kepentingan kelas dominan, sekaligus juga bisa 

menjadi instrumen perjuangan bagi kaum yang tertindas untuk membangun kultur 

dan ideologi tandingan. 

 Walaupun terjadi kritik antara Althusser dan Gramsci, namun kedua 

pemikir itu sama-sama sepakat bahwa media massa bukan sesuatu yang bebas, 

independen, tetapi memiliki keterkaitan dengan realitas sosial. Jelasnya ada 

berbagai kepentingan yang bermain dengan media massa. Disamping kepentingan 

ideologi antara negara dan masyarakat, dalam diri media massa juga terselubung 

kepentingan lain; misalnya kepentingan kapitalisme pemilik modal, kepentingan 

keberlangsungan (suistainabilitas) lapangan kerja bagi karyawan dan 

sebagainnya. Dalam kondisi dan posisi seperti ini, media massa tidak akan berdiri 

statis ditengah-tengah, dia akan bergerak dinamis diantara pusaran-pusaran 

kepentingan yang sedang bermain. Hal tersebutlah yang harus diwaspadai oleh 

masyarakat agar tidak terjerumus pada kepentingan-kepentingan media yang bisa 

merugikan masyarakat luas (Sobur, 2009: 29-30). 

E.3 Internet sebagai Media Multi Face (Banyak Muka) 

Internet merupakan sebuah jaringan komputer yang menghubungkan 

jutaan komputer yang tersebar di seluruh dunia dan siapapun bisa terhubung 

kedalam jaringan ini. Media internet sebagai salah satu sarana komunikasi 

terpenting dieraglobal untuk mendapatkan berbagai macam informasi yang 

diperlukan dan membangun hubungan sosial bagi semua kalangan dan lapisan 

masyarakat tentunya menjadi salah satu hal yang patut dipelajari. Hal ini 
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menyebabkan manusia sebagai pelaku utama perkembangan media tersebut 

dituntut agar selalu berusaha untuk mengikuti perkembangan teknologi informasi. 

Keberadaan internet cukup memberikan dampak yang signifikan. internet 

semakin banyak dipilih masyarakat sebagai sarana informasi yang paling utama 

karena sifatnya yang fleksibel dan mudah diakses kapanpun dan dimanapun. 

a. Banyak yang dapat dilakukan dengan internet, diantarnya adalah : 

2. E-mail: surat elektronik 

3. Newsgroup: forum diskusi 

4. Mailing List: kelompok diskusi menggunakan email 

5. IRC (Internet Relay Chat): chatting 

6. Telnet: memungkin untuk koneksi (login) ke suatu sistem komputer 

7. FTP (File Transfer Protocol): untuk mentransfer file 

8. World Wide Web: pengakesan dalam Internet melalui hypertext. 

9. File sharing online/virtual drive dan lain-lain. 

b. Melalui internet kita juga dapat berinteraksi dengan beberapa program, yaitu : 

1. Chatting: Yahoo Messenger, Skype, Facebook dan MIRC. 

2. Mengolah email: Microsoft Office Outlook. 

3. Mendownload file: Internet Download Manager. 

4. Mengupload file: FileZilla, CuteFTP, dan SecureFX. 

5. Memutar File Animasi: Adobe Flash PlayerBrowser : IE, Mozilla 

Firefox, Opera, dan Google Chorme. 
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E.4 Komunitas Blogger dan Perkembanganya 

Blog, kependekan dari Web Log, sebenarnya adalah merupakan diary 

online yang bisa dibaca oleh pengguna internet lainnya. hal inilah yang 

membedakan antara diary konvensional yang umumnya bersifat rahasia dan 

dimiliki oleh pribadi. Media ini mulai dikenalkan oleh Pyra Labs pada 23 agustus 

1999 dengan nama Blogger.Com (disingkat Blogger). Pyra Lab merupakan 

sebuah perusahaan yang didirikan oleh Evan Williams dan Meg Hourihan. 

Pyra Labs menyediakan layanan ini secara gratis kepada penggunanya. 

Sehingga tidak ada dana yang bisa diharapkan masuk melalui layanan tersebut. 

Ketika perusahaan kehabisan dana, beberapa staf bekerja tanpa gaji dalam 

beberapa minggu, bahkan beberapa bulan. Dalam kondisi seperti ini akhirnya 

membuat para pegawai Pyra Labs mundur bersama-sama dengan salah satu 

pendirinya, Meg Hourihan. Akhirnya Evan Williams akhirnya menjalankan 

perusahaan ini sendirian sampai ia mendapatkan dukungan investasi dari Bricklin, 

pendiri Trellix. Dari sana, kelangsungan hidup Blogger mulai didukung oleh 

program iklan dan layanan Blogger Pro yang berbayar. Pada tahun 2002, program 

akhirnya selesai disusun, setelah versi Beta-nya dikerjakan oleh Paul Bausch dan 

Mattew Haughey ketika mereka masih di Pyra Labs. 

Salah satu perusahaan di Brazil, Gloo, Merupakan perusahaan pertama 

yang membeli lisensi Software tersebut. Pada saat itu, penduduk Brazil bisa 

mengakses layanan Blogger dengan bahasa sendiri di Blogger.Com. (saat ini situs 

tersebut berubah menjadi Blogger.Globo.Com). Pada tahun yang sama, majalah 

Fortune menganugrahi Pyra Labs sebagai Fortune’s Coolest Media Company 



37 

atau perusahaan media yang paling menarik pada tahun 2002. Namun pada tahun 

2003, perusahaan ini diambil alih oleh Google.Com. Para staf Pyra Labs yang ada 

pada saat itu ditarik masuk kedalam Google. Mereka adalah Evan Williams, Jason 

Shellen, Steve Jenson, Jason Sutte, Jason Goldman dan Rudy Winnacker. 

Pada tahun 2004, majalah PC Magazine menganugerahkan penghargaan ― 

people of the year‖ kepada Evan Williams bersama teman-temannya yang ada di 

tim Blogger. Mekipun pada tahun itu pula, Evan Williams memutuskan keluar 

dari Google dan membuat perusahaan sendiri. Orang banyak mengenal Evan 

Williams sebagai CEO dari layanan Twitter, sebuah jejaring sosial yang saat ini 

sedang naik daun. Jason Goldman salah satu tim Blogger dan manager 

produk Blogger, juga menyusul keluar dari perusahaan mesin pencari terbesar 

didunia. 

Ditangan WWW.Google.Com beberapa fitur yang semula berbayar 

akhirnya digratiskan seluruhnya. Bahkan melalui fitur Picasa, 

pengguna Blogger.Com dapat menampilkan foto-fotonya didalam media tersebut. 

Bahkan pada tahun 2006, Google mengadakan perubahan cukup besar 

didalam Blogger, terkait dengan desain Blog yang sesuai dengan standar Website 

terbaru, arsip individual untuk masing-masing artikel, komentar dan penulisan 

melalui Email. 

Setelah semuanya selesai, Blogger.Com kemudian dipindahkan dan 

dijalankan sepenuhnya dalam server Google pada tahun 2007. bahkan saat 

itu, Blogger dikembangkan dengan manambahkan beberapa fitur baru seperti 

label, tampilan pengaturan tata letak dengan fitur drag-and-drop, izin 
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pembaca Blog dan lain-lain. Fitur-fitur baru selalu dikembangkan untuk 

mamanjakan penggunanya, terutama bagi orang yang mempunyai latar belakang 

pemograman. 

Sedangkan komunitas Blogger adalah sebuah ikatan yang terbentuk dari 

para Blogger berdasarkan kesamaan-kesamaan tertentu, seperti kesamaan asal 

daerah, kesamaan kampus, kesamaan hobi, dan sebagainya. Para Blogger  yang 

tergabung dalam komunitas Blogger tersebut biasanya sering mengadakan 

kegiatan-kegiatan bersama-sama seperti kopi darat. 

Untuk bisa bergabung di komunitas Blogger, biasanya ada semacam syarat 

atau aturan yang harus dipenuhi untuk bisa masuk dikomunitas tersebut, misalkan 

berasal dari daerah tertentu. Beberapa jenis komunitas Blogger  adalah komunitas 

Blogger daerah, yaitu komunitas Blogger berdasarkan kedaerahan atau wilayah 

tertentu, komunitas Blogger  non-daerah, yang biasanya terbentuk karena 

kesamaan hobi atau yang lainnya, dan komunitas Blogger  kampus. 

(http://naniliana.blogspot.com/2010/02/budaya-populer-blog.html). 

E.5 YouTube sebagai Media Ekspresi 

 Salah satu media yang tepat untuk menyebarluaskan video-video buatan 

masyarakat adalah melalui media online. Ada banyak situs-situs yang 

menawarkan video hosting untuk video-video pendek. Salah satu yang paling 

populer adalah YouTube. 

YouTube adalah situs hosting video online terbesar. Tujuan utama para 

pemburu video online serta para pembuat video. YouTube memungkinkan netters 

http://naniliana.blogspot.com/2010/02/budaya-populer-blog.html
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untuk meng-upload dan sharing berbagai video  di YouTube, serta Website lain, 

Blog, dan Email. 

Video-video yang sering di-upload di YouTube kebanyakan adalah special 

moment, kegilaan-kegilaan yang sengaja direkam, kejadian menarik, video 

rekaman akustik dan segala hal yang luar biasa. Tentu saja YouTube bisa kita 

manfaatkan sebagai media ekspresi dan aktualisasi video-video buatan 

masyarakat (http://lalightsindiefest.com/index.php/article/read/315/login). 

Bisa kita lihat kisah perjalanan seorang Justin Bieber yang terkenal lewat 

YouTube, remaja Kanada ini ketika berusia 12 tahun, meng-upload video rekaman 

aksinya saat bernyanyi. Awalanya video tersebut ditonton ratusan orang, ribuan, 

lalu puluhan ribu. Justin kemudian ditemukan oleh seorang pencari bakat yang 

kemudian mengantarkannya bertemu produser. Justin pun kini berkarier sebagai 

penyanyi profesional, Sinta dan Jojo, dua dara dari Bandung yang menjadi 

selebritis didunia maya dan digaet menjadi bintang iklan, Bona Paputungan 

terkenal lewat YouTube karena lagu ciptaannya yang berjudul „Andai aku Gayus 

Tambunan‟ yang diunggah kesitus YouTube pada Jumat, 14 Januari berdurasi 4 

menit 47 detik, Briptu Norman Kamaru dengan video Lipsing, dan Udin dengan 

lagu „Udin Sedunia‟. 

Apa yang dialami oleh Justin Bieber, Sinta dan Jojo, dan Bona 

Paputungan, Briptu Norman Kamaru, dan Udin bisa dipastikan hanya segelitiran 

dari begitu banyak kisah sukses orang-orang berhasil memberdayakan YouTube 

dengan baik. Hal ini dimungkinkan mengingat YouTube memiliki cakupan yang 

luas dan mendominasi dibanding layanan video hosting lainnya. 

http://lalightsindiefest.com/index.php/article/read/315/login
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Keterangan dari situs resmi YouTube menyebutkan para pemikat YouTube 

menonton dua miliar video dan meng-upload ratusan ribu video per hari. 

Pengguna YouTube berasal dari kalangan usia 18-55 tahun. Dengan basis 

pengguna sedemikian rupa dipastikan YouTube mampu menawarkan sesuatu yang 

bisa dimanfaatkan oleh siapa saja, baik untuk keperluan pribadi maupun yang 

terkait pekerjaan. 

Menanggapi fenomena orang terkenal secara mendadak gara-gara 

YouTube, pengamat telematika, Heru Sutadi mengatakan, ini tidak lepas dari 

perubahan format Web, dari versi Web 1.0 ke Web 2.0. "Dimana konten situs 

tertentu dihasilkan dari penggunanya. Misalnya di media sosial, termasuk 

YouTube," kata dia saat dihubungi, Kamis 7 April 2011. "Video dari masyarakat, 

siapapun, bisa dipublikasikan." 

Fenomena ini tidak hanya di Indonesia, tapi juga diseluruh dunia. "Video 

apapun, yang unik, yang lucu bisa meledak," tambah dia. Heru mencatat, di 

Indonesia ada empat video yang melejitkan pemerannya. "Ada Shinta-Jojo, Bona, 

Udin Sedunia, dan Briptu Norman." 

Dijelaskan Heru, melejitnya sebuah video di YouTube akan membawa 

konsekuensi bagi pemerannya: tiba-tiba tenar. "Dunia maya memangkas semua 

proses dan biaya untuk jadi terkenal. Cukup modal kamera HP, bisa terkenal."  

Namun, ketenaran macam ini tak bertahan lama. "Kalau kita lihat 

perkembangan dunia selebritis, okelah Shinta-Jojo, Bona terkenal, tapi mungkin 

hanya enam bulan, artis instan," kata Heru. Ditambahkan dia, penentu eksistensi 

seseorang dalam dunia selebritis bukan keberuntungan semata. "Tapi juga 
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kesinambungan, kalau tidak dijaga, sekali ngetop lantas dilupakan." 

(http://www.majalahasik.com/2011/04/daftar-orang-yang-terkenal-lewat.html). 

F. Difinisi Konseptual 

F.1 Makna 

Menurut De Vito seperti dikutip oleh Alex Sobur (2006) mengatakan 

bahwa makna ada dalam diri manusia. Kita menggunakan kata-kata untuk 

mendekati makna yang ingin kita komunikasikan. Tetapi kata-kata ini tidak secara 

sempurna dan lengkap mengambarkan makna yang kita maksudkan. Sehingga R. 

Brown mendifinisikan makna sebagai kecenderungan (diposisi) total untuk 

menggunakan atau bereaksi terhadap suatu bentuk bahasa. Maka istilah makna 

adalah istilah yang tersaji secara subyektif. Oleh karena itu pemaknaan lebih 

menuntut kemampuan integratif manusia: indrawinya, daya pikirnya, dan akal 

budinya (Sobur, 2009: 256). 

F.2 Komunitas Blogger 

Komunitas Blogger adalah sebuah ikatan yang terbentuk dari para 

Blogger berdasarkan kesamaan-kesamaan tertentu, seperti kesamaan asal daerah, 

kesamaan kampus, kesamaan hobi, dan sebagainya. Ngeblog harus dilakukan 

hampir setiap waktu untuk merawat dan melakukan pembaharuan di Blognya. 

Beberapa Blogger kini bahkan telah menjadikan Blognya sebagai sumber 

pemasukan utamanya. Sehingga kemudian muncullah istilah profesional Blogger 

atau Problogger, orang yang menggantungkan hidupnya hanya dari 

aktivitas ngeblog. Karena memang faktanya banyak chanel-chanel untuk 

http://www.majalahasik.com/2011/04/daftar-orang-yang-terkenal-lewat.html
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mendapatkan dana baik berupa dolar maupun rupiah dari aktifitas ngeblog            

( http://naniliana.blogspot.com/2010/02/budaya-populer-blog.html). 

F.4 YouTube 

YouTube adalah situs video yang menyediakan berbagai informasi berupa 

„gambar bergerak‟ dan bisa diandalkan. Dengan format berkas (file) FLV (Flash 

Video) yang efisien dan ada di mana-mana sebagai standar pengodean film yang 

di upload oleh para user, membuat YouTube mudah diakses oleh masyarakat 

secara instan di internet. Situs ini memang disediakan bagi mereka yang ingin 

melakukan pencarian informasi video dan menontonnya langsung. Kita juga bisa 

berpartisipasi mengunggah video ke server YouTube dan membaginya ke seluruh 

dunia (Baskoro, 2009: 58). 

F.5 Media Ekspresi 

Ekspresi merupakan alat utama bagi pelaku perwujudan dalam melihat 

dunia. Kualitas ekspresi bagi pelaku perwujudan juga menjadi alat utama dalam 

berkomunikasi melalui hasil perwujudannya. Melalui kualitas ekspresi ini pelaku 

perwujudan dapat memahami dan menginterpretasi pengalaman-pengalamannya, 

dan selanjutnya memberikan arahan dalam proses mencipta. Sehingga ekspresi 

dapat juga diterjemahkan sebagai dorongan atau gejolak yang berproses dalam 

jiwa dan baru dapat disaksikan apabila telah menampakkan diri dalam proses-

proses jasmaniah yang mewujud baik teraba maupun yang tidak teraba. Ekspresi 

berupa rasa dan gejolak akan mendesak untuk ditransformasikan keluar dari 

dalam diri seseorang melalui berbagai media perwujudan (Kusumarini, 2003). 

 

http://naniliana.blogspot.com/2010/02/budaya-populer-blog.html
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F.6 Studi Resepsi 

Studi resepsi adalah studi yang berfokus pada bagaimana individu-

individu memaknai pesan-pesan yang disampaikan media dapat berupa berita, 

produk-produk artistik dan sebagainya. Dalam studi resepsi/ reception studies, 

makna yang ditemukan adalah pemaknaan atas suatu teks oleh audiens yang 

distudi. Dengan kata lain, makna teks bagi audiens itulah yang dimaknai oleh 

peneliti (http://www.digilib.ui.ac.id/opac/themes/libri2/detail.jsp?id=108869). 

Studi resepsi khalayak ini menjadi sebuah koreksi yang berguna bagi studi 

semiotik yang mengasumsikan bahwa makna adalah sesuatu yang inheren di 

dalam teks dan bahwa teks mempunyai kekuatan hegemonik. Disisi lain, studi ini 

juga menjadi pelengkap dari bagaimana, studi ekonomi politik yang menyatakan 

betapa kuatnya pengaruh produsen dalam mempengaruhi keputusan-keputusan 

khalayak dalam menerjemahkan teks (http://aliaswastika.multiply.com/feed.rss). 

G. Metode Penelitian 

G.1 Pendekatan dan Tipe Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dimana menurut Bogdan 

dan Taylor (Moleong, 2000: 3) mengemukakan bahwa metode kualitatif 

merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-

kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. 

Peneliti berusaha mendeskripsikan atau menjelaskan bagaimana para 

komunitas Blogger Ngalam memaknai YouTube sebagai media ekspresi. Adapun 

pemaknaan yang dimaksud adalah mengungkapkan makna simbolik dari YouTube 

bagi komunitas Blogger Ngalam. Dengan menggunakan metode studi resepsi 

http://www.digilib.ui.ac.id/opac/themes/libri2/detail.jsp?id=108869
http://aliaswastika.multiply.com/feed.rss
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(reception studies) yaitu studi yang mengungkap tentang makna dimana makna 

temuan peneliti dicapai melalui pemaknaan atas teks media oleh audiens yang 

diteliti. Teori resepsi menantang otonomi teks dan sebagai implikasinya adalah 

barang-barang yang didesain, dengan berpendapat bahwa interpretasi dan evaluasi 

ditentukan bukan hanya oleh sifat dasar teks dan barang-barang itu sendiri tetapi 

juga oleh karakter sang penerima, konsumen atau audiens (Walker, 2010: 196). 

Dalam penelitian ini peneliti berusaha mengungkap makna-makna terdalam dari 

YouTube dan makna apa yang ada atau tersembunyi dibalik penuturan-penuturan 

audiens yang diteliti. Disini audiens dilihat sebagai bagian dari interpretive 

communitive yang selalu aktif dalam mempersepsi pesan dan memproduksi 

makna, tidak hanya sekedar menjadi individu pasif yang hanya menerima saja 

makna yang diproduksi oleh media massa (McQuail:1997: 19). Jadi, tipe 

penelitian yang digunakan adalah interpretatif. 

G.2 Subyek dan Waktu Penelitian 

Subyek penelitian adalah: Komunitas Blogger Ngalam. Dimana proses 

dalam pengambilan sampel menggunakan teknik  sampel bertujuan (purposive 

sampling). Purposive sampel termasuk dalam salah satu dari beberapa jenis 

pengambilan sampel nonprobabilitas (nonprobabily sampling). Yang biasa 

digunakan dalam penelitian kualitatif (Mulyana, 2008: 187). Adapun persyaratan 

subyek penelitian yang digunakan sebagai berikut: 

1. Pernah mengunduh atau meng-upload video di YouTube 

2. Menggunakan YouTube lebih dari 10 kali dalam 1 bulan 

3. Berada di Malang selama penelitian berlangsung 
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Sedangkan waktu penelitian akan dilaksanakan pada bulan Juni – Selesai. 

G.3 Teknik Pengumpulan Data 

a. Wawancara Mendalam 

Didalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara mendalam dimana 

pengertiannya wawancara adalah suatu cara untuk mencari fakta dengan 

meminjam indera (mengingat dan mengkonstruksi) sebuah peristiwa, mengutip 

pendapat dan opini narasumber (Kusumaningrat, 2006: 189). Wawancara yang 

dilakukan adalah wawancara mendalam. Wawancara akan dilalakukan peneliti 

dengan anggota komunitas Blogger Ngalam yang menjadi subyek penelitian. 

Teknik ini digunakan untuk dapat mengunkapkan informasi dan pendapat 

pendapat mereka secara leluasa dan lebih terbuka terkait dengan pemaknaan 

YouTube sebagai media ekspresi. 

b. Dokumentasi 

Dokumentasi digunakan sebagai alat pelengkap dari wawancara sehingga 

menjadi informasi penelitian yang dapat mendukung, melengkapi, atau 

menambahkan informasi yang berasal dari hasil wawancara. Dokumentasi ialah 

semua jenis rekaman/catatan ”skunder” lainnya, seperti surat-surat, memo/nota, 

agenda kegiatan, kliping berita, dll (Faisal, 1990: 81). 

Teknik ini digunakan untuk: 

1. Menambah kelengkapan data 

2. Mengetahui keadaan yang sangat kompleks 

3. Mengingat kemampuan kita yang terbatas 

4. Mengetahui keaslian data. 
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G.4 Teknik Analisa Data 

 Proses analisis data dimulai dengan menelaah data yang tersedia dari 

berbagai sumber yang berupa wawancara dan dokumentasi. Pada dasarnya tujuan 

dari analisis data didalam suatu penelitian ialah untuk menggambarkan fakta hasil 

penelitian sehingga menjadi data yang mempunyai makna serta mudah dipahami 

dan diinterpretasikan. Tahap analisis, pertama adalah membuat transkip dari 

keseluruhan hasil wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya, menganalisis isi 

keseluruhan dari hasil wawancara dan dokumentasi tersebut. Mulai dari 

membandingkan persamaan pandangan subyek penelitian, perbedaan pendapat, 

pengalaman yang berbeda atau ide-ide inovatif sebagai masukan atau saran dari 

audience untuk ―YouTube‖. 

G.5 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data 

Untuk menguji keabsahan data, peneliti akan menggunakan teknik 

triangulasi data yakni teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan  

sesuatu yang diluar data itu (Moleong, 2006: 330). Teknik ini bertujuan untuk 

keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data hasil penelitian. 

Triangulasi merupakan cara terbaik untuk menghilangkan perbedaan-perbedaan 

konstruksi kenyataan yang ada dalam konteks suatu studi sewaktu mengumpulkan 

data tentang berbagai kejadian dan hubungan dari berbagai pandangan. 

 

 

 

 


