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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Setiap negara memiliki sebuah keunikan yang menjadi ciri khas unggulan 

negara tersebut. Keunikan tersebut menjadi perihal yang membedakannya dengan 

negara lain. Keunggulan yang dimiliki setiap negara tidaklah sama. Satu negara 

berfokus pada bidang ekonominya, politiknya, sosialnya serta budayanya. 

Keunggulan tersebut dapat menjadi sebuah sumber kekuatan dan kekuasaan setiap 

negara yang dalam terminologi Hans Morganthau di identifikasi sebagai “Source of 

power”. Salah satu negara yang memiliki ciri khas yang kental akan budayanya 

adalah Jepang.  

Langkah cemerlang yang diambil oleh Jepang untuk mengenalkan negaranya 

kepada dunia adalah dengan menggunakan budaya. Jepang terkenal dengan budaya 

tradisionalnya yang sangat kental dan masih dipelihara hingga saat ini. Kita dapat 

dengan sangat mudah menemui masyarakat Jepang menggunakan pakaian khas 

Kimono terutama pada perayaan maupun festifal di Jepang. Di samping memelihara 

budaya tradisionalnya, Jepang juga mengembangkan budaya populernya. Budaya 

populer Jepang atau yang sering disebut dengan Japanese Popular Culture elah 

berhasil menarik perhatian berbagai kalangan internasional. 
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Beberapa contoh budaya populer Jepang adalah manga, anime, game, Japan 

music (J-Music) dan dorama (drama telivisi). Kepopuleran anime dan manga 

mendorong pemerintah Jepang untuk mendirikan sebuah lembaga pengembangan 

anime dan manga sebagai salah satu ekspor budaya utama Jepang. Keseriusan 

pemerintah Jepang dalam mengembangkan anime dan manga ditunjukan dengan 

disetujuinya permintaan dari Kyoto Seika University untuk mendirikan School of 

Cartoon and Comic Art oleh Kementrian Pendidikan, Olahraga dan Budaya Jepang 

pada tahun 1999 dan mulai dioperasikan pada tahun 2000
1
. Kyoko Seika University 

menjadi yang pertama kali mendirikan departemen seni komik dan kartun 

Jepang.Kemudian pada tahun 2007 diselenggarakan pula International Manga Award 

yang diperuntukan kepada penulis manga yang berasal dari luar Jepang dalam bentuk 

penghargaan
2
. 

Anime dan manga, di samping sebagai sumber soft power, dianggap bagian 

dari diplomasi budaya pemerintah Jepang. Dalam pelaksanaannya, diplomasi 

kebudayaan diperlukan pula manajemen modern serta dukungan dari berbagai 

kalangan masyarakat. Proses diplomasi kebudayaan ini tidak hanya melibatkan para 

diplomat sebagai perwakilan pemerintah, tetapi juga berbagai lapisan masyarakat. 

Pemerintah Jepang sendiri membentuk Departemen Kebijakan Publik pada tahun 

2004 yang bertujuan untuk mempromosikan Jepang di luar negeri dan memberikan 

                                                           
1 Yohana Wulansuci. 2010. ‘’Skripsi: Budaya Populer Manga dan Anime sebagai Soft Power 
Jepang”. Fakultas Ilmu Budaya. Universitas Indonesia.Hal: 17.  
2Ibid  
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pencitraan yang baik terhadap Jepang. Departemen ini banyak menyelenggarakan 

kegiatan seperti kuliah tamu, seminar,  dan lain-lain. Sedangkan untuk memberikan 

informasi tentang Jepang, Jepang melakukan publikasi di media lokal negara asing 

dengan menggunakan bahasa lokal serta mengundang pemimpin dan masyarakat 

asing ke Jepang. Hal ini  bertujuan untuk memperkenalkan Jepang pada dunia 

sekaligus membangun saling kesepahaman antar negara
3
. 

Berbagai produk budaya budaya populer Jepang seperti Manga dan Anime 

sangat populer di seluruh dunia. Sifat anime maupun manga yang unik dan kreatif 

sangat mudah menarik perhatian khalayak. Di dalam anime dan manga juga banyak 

terkandung nilai-nilai dan filosofi hidup masyarakat Jepang yang terkadang mampu 

memperlihatkan realitas dari masyarakat Jepang itu sendiri. Disamping sifatnya yang 

unik dan kreatif,  faktor globalisasi juga menjadi faktor penting dalam proses 

penyebaran budaya populer Jepang. Globalisasi yang ditandai dengan kemajuan di 

bidang transportasi dan teknologi komunikasi semakin memudahkan interaksi setiap 

manusia dan mengaburkan jarak geografis. Penggunaan media dalam era globalisasi 

menjadi hal sudah sangat umum bagi sebagian kalangan tidak terkecuali pemerintah 

Jepang. 

 

                                                           
3Tonny Dian Effendi.2011.”Diplomasi Publik Jepang Perkembangan dan Tantangan”.Ghalia 
Indonesia. Hal: 28-29 
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Perkembangan teknologi dan komunikasi berdampak terhadap arus informasi. 

Media massa menjadi media yang berkembang pesat terutama setelah komputer dan 

internet ditemukan. Sifat media massa yang cepat dan mampu berlipat ganda 

menjadikan media masa menjadi alat yang sangat penting dalam diplomasi 

kebudayaan pemerintah Jepang. Melalui media massa, manusia semakin cepat, 

mudah,  murah untuk mengakses berbagai informasi. Dalam era digitalisasi seperti 

saat ini, manusia mampu mengakses informasi apa saja hanya cukup duduk melalui 

smartphone yang mereka miliki. Media internet semakin memudahkan akses terhadap 

informasi bahkan menghapus jarak yang membentang satu wilayah dengan wilayah 

lainnya. 

Internet merupakan salah satu media massa yang kini banyak digunakan oleh 

masyarakat. Industri media saat ini termasuk ke dalam industri yang tengah 

berkembang pesat. Sekitar 73%  dari semua konsumen adalah pengguna media 

online. Berdasarkan data yang dirilis Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia 

(APJII) yang menyatakan pengguna internet di Indonesia  pada tahun 2012 saja 

mencapai 63 juta orang atau sekitar 24,23%  dari total jumlah penduduk Indonesia. 

Pada tahun 2013, APJII memprediksi pengguna internet di Indonesia akan mencapai 

82 juta pengguna atau meningkat menjadi 30% dari jumlah pengguna dari tahun 
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sebelumnya dan diperkirakan akan menyentuh angka 139 juta pengguna pada tahun 

2015
4
. 

Merebaknya budaya Jepang keseluruh dunia menyebabkan munculnya 

berbagai perkumpulan, organisasi, komunitas yang bergerak dalam upaya pengenalan 

budaya Jepang ke masyarakat umum. Tak hanya itu kemunculan perkumpulan, 

organisasi, komunitas ini juga untuk menyalurkan hobi dan kegemaran antar sesama 

penyuka budaya Jepang, saling bertukar informasi tentang budaya Jepang maupun 

menggelar acara-acara yang berkaitan dengan kebudayaan Jepang. Mereka 

berkumpul disetiap kesempatan atau ada acara yang diselenggarakan untuk saling 

berinteraksi satu sama lain menunjukkan bahwa mereka adalah penggemar sejati
5
. 

Seperti halnya di Jepang, para komunitas pecinta manga dan anime beramai-

ramai datang untuk memeriahkan acara cosplay yang diadakan oleh Comiket. Acara 

ini mampu menarik perhatian pengunjung sebanyak 500.000 orang yang 

diselenggarakan pada bulan Januari tahun 2009
6
.Comiket adalah pameran komik 

terbesar di Jepang, peserta yang turut memeriahkan acara itu tidak hanya berasal dari 

Jepang saja tapi dari seluruh dunia.Para peserta berdandan layaknya tokoh anime dan 

                                                           
4Larastika Diah Wilujeng.  2013. “Pemanfaatan Media Sosial oleh Komunitas Cosura 
Surabaya sebagai Media Informasi Masyarakat”. Hal. 2. Diakses melalui 
http://eprints.upnjatim.ac.id/5579/1/file1.pdf pada 2 April 2016 jam 10.00 
5Ibid  
6 Aulia Puspaning Galih. Paper: “Aktualisasi Diri Kelompok Penggemar (fandom) 
Manga”.Korespondensi Departemen Informasi dan Perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial dan 
Ilmu Politik Universitas Airlangga Surabaya. Hal: 3. Diakses melalui 
http://journal.unair.ac.id/filerPDF/Jurnal_Aulia%20Puspa.doc pada 5 April 2016 jam 20.00 

http://eprints.upnjatim.ac.id/5579/1/file1.pdf
http://journal.unair.ac.id/filerPDF/Jurnal_Aulia%20Puspa.doc
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manga favorit mereka. Mereka biasanya membuat kostum tokoh anime dan manga 

favorit sendiri dan kadangkala mereka juga membeli.  Mereka pun rela menghabiskan 

dana yang besar demi menjadi tokoh anime dan manga favorit dan berusaha semirip 

mungkin. 

Pemandangan serupa tak jauh berbeda di Indonesia. Terbentuk berbagai 

macam komunitas yang berkaitan dengan budaya Jepang yang tersebar luas dikota-

kota besar di pulau Jawa seperti di Jakarta, Bandung, dan Surabaya. Mereka 

mengadakan acara-acara secara berkala untuk saling berkumpul, mengutarakan 

kegemaran mereka masing-masing bahkan untuk mengoleksi mainan kesukaan.Isi 

acara biasanya ada lomba cosplay, pementasan music dari band-band lokal yang eksis 

membawakan lagu-lagu Jepang (kebanyakan dari soundtrack-soundtrack anime), 

pameran mainan yang biasa dikenal action figure dan stand-stand makanan Jepang 

serta penjualan macam-macam aksesoris. 

Di kota Malang juga terdapat sebuah komunitas yang cukup dikenal oleh 

pecinta budaya Jepang Malang bernama Japan Culture Daisuki. Japan Culture 

Daisuki dibentuk pada tanggal 3 Maret 2012 dengan anggota awal 25 orang. 

Komunitas ini mempunyai misi yaitu memperkenalkan budaya dan semangat Jepang 

kepada generasi muda kreatif Indonesia juga sebagai wadah media informasi 

mengenai budaya tradisional dan budaya pop Jepang. Selain itu komunitas ini juga 

menyelenggarakan berbagai event yang berkaitan dengan budaya pop Jepang. 
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Komunitas JCD mempunyai visi untuk menjadi media informasi budaya 

tradisional dan pop Jepang bagi masyarakat Indonesia khususnya masyarakat Malang. 

Dalam upaya memperkenalkan budaya populer Jepang tersebut, JCD mengadakan 

sebuah event yang dapat dikenal dan dijangkau oleh masyarakat luas. JCD juga 

menggunakan berbagai media terutama media sosial untuk mencapai visi mereka. 

Media sosial menjadi sarana yang paling efektif, efisien dan mudah menjangkau 

masyarakat karena sifatnya yang sanngat fleksibel dan berlipat ganda. Disamping 

sebagai media informasi tentang budaya Jepang bagi masyarakat, JCD juga menjadi 

sebuah komunitas bagi berkumpulnya sesama para pecinta budaya populer Jepang. 

Komunitas JCD menggunakan media sosial di internet untuk mewujudkan 

visi dan misinya. Facebook menjadi salah satu media sosial yang dipilih oleh 

komunitas JCD sebagai media komunikasi mereka. Melalui facebook, diharapkan 

mampu menjadikan JCD sebagai sumber informasi bagi masyarakat untuk lebih 

mengenal budaya jepang. 

1.2 Rumusan Masalah 

Dari paparan latar belakang penulis tertarik ingin meneliti bagaimana strategi 

komunitas Japan Culture Daisuki dalam menyebarkan budaya populer Jepang di Kota 

Malang? 
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1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

 Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana strategi komunitas 

Japan Culture Daisuki dalam menyebarkan budaya populer Jepang di kota Malang. 

1.3.2 Manfaat Penelitian 

1.3.2.1 Manfaat Akademis  

Di bidang akademis, penelitian ini mampu memberi sumbangsih bagi 

kemajuan ilmu hubungan internasional terutama yang mengkaji kawasan Asia Timur. 

Lebih khusus tentang bagaimana Pemerintah Jepang yang serius terhadap budayanya 

untuk dijadikan sebagai alat diplomasi. Dimana hal itu mampu menarik simpati 

masyarakat internasional. Ketertarikan masyarakat internasional terhadap budaya 

Jepang tidak hanya memberikan keuntungan secara ekonomis, namun yang lebih 

penting adalah mengikis imej negatif Jepang yang dalam sejarah pernah menjadi 

negara penjajah di kawasan Asia Pasifik. 

1.3.2.2 Manfaat Praktis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu dijadikan landasan untuk penelitian 

yang lebih lanjut. Banyak beberapa negara juga mencoba mempopulerkan budaya 

mereka melalui soft diplomacy seperti halnya yang dilakukan oleh Jepang. Akan 

tetapi tidak seberhasil yang dilakukan oleh negara tersebut.Maka dari itu penelitian 
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ini juga menunjukan bahwa budaya modern mereka adalah bagian dari alat diplomasi 

mereka. 

1.4 Penelitian Terdahulu 

Sebagai bahan referensi pada penelitian ini, peneliti akan menggunakan 

beberapa paper ataupun skripsi dan hasil penelitian lain yang berhubungan dengan 

penelitian ini. Penelitian pertama dari Yohana Wulansuci yang berjudul Budaya 

Populer Anime dan Manga sebagai Soft Power Jepang.Pada penelitian yang 

dilakukan Yohana Wulansuci menggunakan konsep soft power dan budaya 

popular.Penelitian tersebut membahas tentang kesuksesan anime dan manga yang 

mampu dijadikan diplomasi yang efektif dalam mempopulerkan kebudayaan Jepang 

diseluruh dunia terutama di Indonesia. Banyak permintaan akan anime dan manga, 

maka produksi pembuatan anime dan manga didukung oleh pemerintah Jepang. 

Pada penilitian yang lain, penelitian Rinda Choiriyah yang berjudul 

Kepentingan Diplomasi Kebudayaan Jepang di Indonesia dalam Momentum 

Peringatan Tahun Emas Hubungan Diplomatik Indonesia-Jepang.Pada penelitian 

tersebut Rinda Choiriyah menggunakan konsep diplomasi kebudayaan, kepentingan 

nasional dan multi-track diplomasi. Penelitian tersebut membahas peringatan 50 

tahun hubungan diplomatik Indonesia dan Jepang, dalam peringatan tersebut Jepang 

ingin menjalin persahabatan yang lebih baik lagi karena Indonesia merupakan patner 

yang sangat menguntungkan buat jepang mulai dari sumber daya manusia dan 

sumber alam yang banyak serta posisi Indonesia yang sebagai negara paling 
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berpengaruh di ASEAN sehingga dengan mudah Jepang juga akan mampu menguasai 

ASEAN. 

 Penelitian dilakukan oleh Aulia Puspaning Galih dari Korespondensi 

Departemen Informasi dan Perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 

Universitas Airlangga Surabaya yang berjudul Aktualisasi Diri Kelompok Penggemar 

(Fandom) Manga. Penelitian tersebut menggunakan metodologi penelitian gabungan 

dari kuantitatif dan kualitatif. Pada penelitian tersebut Aulia Puspaning Galih 

memaparkan tentang bagaimana bentuk, proses dan tipe dari aktualisasi diri para 

penggemar (fandom manga). Penggemar digambarkan sebagai individu yang tengah 

melakukan sebuah perburuan makna atas suatu produk budaya dimana pemaknaan 

tersebut adalah sebuah tindakan bebas yang melibatkan intelektual dan emosinya. 

Manusia memiliki hasrat untuk mencari dan memaknai budaya dalam rangka 

membentuk identitas dirinya dan penggemar adalah orang-orang yang menarik suatu 

produk budaya agar bisa memilikinya secara penuh lalu mengintegrasikannya pada 

kehidupan sehari-hari mereka. 

 Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Kaori Morohira dari Pascasarjana 

Ilmu Hubungan Internasional dengan judul Faktor-Faktor yang Mempengaruhi 

Kombinasi Diplomasi Kebudayaan Tradisional dan Pop Jepang di Indonesia. 

Penelitian tersebut menggunakan metodologi penelitian indusif serta kuantitatif dan 

kualitatif. Pada penelitian Kaori Morohira memaparkan mengenai kritik terhadap 

ODA di Jepang dan Indonesia dan cara diplomasi baru oleh pemerintah Jepang dalam 
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mempengaruhi keputusan pemerintah Jepang yaitu dengan menggelar kombinasi 

diplomasi kebudayaan tradisional dan pop serta perkembangan content industry di 

Indonesia. 

 Penelitian dilakukan oleh I Made Wisnu Seputera Wardana, Idin Fasisaka, 

dan Putu Ratih Kumala Dewi dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 

Udayana Bali yang berjudul Penggunaan Budaya Populer Dalam Diplomasi Budaya 

Jepang Melalui World Cosplay Summit. Penelitian tersebut menggunakan metode 

penelitian deskriptif kualitatif. Ketiga peneliti tersebut menjelaskan bahwa event 

WCS merupakan salah satu kegiatan diplomasi budaya Jepang yang menggunakan 

budaya populer untuk menguatkan citra positif Jepang pada tingkat global. Dari event 

tersebut, muncul tiga elemen yang semakin menguatkan citra positif Jepang, tiga 

elemen itu ialah benignity, brilliance dan beauty. 

Tabel 1. Daftar penelitian terdahulu 

NO. JUDUL DAN NAMA 

PENELITI 

JENIS PENELITIAN 

DAN ALAT 

ANALISA 

            HASIL 

1. Yohana Wulansuci. 2010. 

“Budaya Populer Anime dan 

Manga sebagai Soft Power 

Jepang” 

Deskriptif Analisis 

Pendekatan: Soft 

Power, Budaya 

Populer 

-Jepang mampu 

dalam 

mempopulerkan  

negaranya dan 
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 membangun citra 

positif terhadap dunia 

internasional dengan 

melalui serangkaian 

modern culturenya 

seperti 

anime,manga,cosplay, 

serta japan pop music 

2. Rinda Choyriah. 2011. 

“Kepentingan Diplomasi 

Kebudayaan Jepang di 

Indonesia dalam Momentum 

Peringatan Tahun Emas 

Hubungan Diplomatik 

Indonesia-Jepang. 

Deskriptif analisis 

Pendekatan: Diplomasi 

Kebudayaan, 

Kepentingan 

Kepentingan Nasional 

dan Multi-Track 

Diplomasi  

Peringatan 50 tahun 

hubungan 12iplomatic 

Indonesia dan Jepang, 

dalam peringatan 

tersebut Jepang ingin 

menjalin persahabatan 

yang lebih baik lagi 

karena Indonesia 

3. Aulia Puspaning Galih. 

Aktualisasi Diri Kelompok 

Penggemar (Fandom) 

Manga. 

Kuantitatif, kualitatif Penggemar 

digambarkan sebagai 

individu yang tengah 

melakukan sebuah 

perburuan makna atas 
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suatu produk budaya 

dimana pemaknaan 

tersebut adalah 

sebuah tindakan bebas 

yang melibatkan 

intelektual dan 

emosinya. Manusia 

memiliki hasrat untuk 

mencari dan 

memaknai budaya 

dalam rangka 

membentuk identitas 

dirinya dan 

penggemar adalah 

orang-orang yang 

menarik suatu produk 

budaya agar bisa 

memilikinya secara 

penuh lalu 

mengintegrasikannya  

pada kehidupan 
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sehari-hari mereka. 

4. Kaori Morohira. 2011. 

Faktor-Faktor yang 

Mempengaruhi Kombinasi 

Diplomasi Kebudayaan 

Tradisional dan Pop Jepang 

di Indonesia. 

Indusif, kuantitatif, 

kualitatif 

kritik terhadap ODA 

di Jepang dan 

Indonesia dan cara 

diplomasi baru oleh 

pemerintah Jepang 

dalam mempengaruhi 

keputusan pemerintah 

Jepang yaitu dengan 

menggelar kombinasi 

diplomasi kebudayaan 

tradisional dan pop 

serta perkembangan 

content industry di 

Indonesia. 

 

5. I Made Wisnu Seputera 

Wardana, Idin Fasisaka, dan 

Putu Ratih Kumala Dewi. 

Penggunaan Budaya 

Populer Dalam Diplomasi 

Deskriptif, kualitatif event WCS 

merupakan salah satu 

kegiatan diplomasi 

budaya Jepang yang 

menggunakan budaya 
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Budaya Jepang Melalui 

World Cosplay Summit. 

populer untuk 

menguatkan citra 

positif Jepang pada 

tingkat global. Dari 

event tersebut, 

muncul tiga elemen 

yang semakin 

menguatkan citra 

positif Jepang, tiga 

elemen itu ialah 

benignity, brilliance 

dan beauty. 

 

1.5 Landasan Konseptual 

Kerangka konseptual diperlukan oleh penulis untuk membantu dalam 

menetapkan tujuan dan arah penelitiannya serta memiliki konsep yang tepat untuk 

pembentukan argumen pokoknya. 

1.5.1 Media Sosial 

Dewasa ini media massa semakin memegang peran yang sangat penting 

dalam kehidupan masyarakat. Aktifitas media telah sering memberi dampak yang 

signifikan dan langsung bagi perkembangan masyarakat. Media bukan hanya sebagai 

sumber informasi, tetapi terkadang media mampu mendorong (triggered factor) 
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terjadinya sebuah perubahan. 

Media dalam kegiatannya melaporkan peristiwa yang terjadi, pada dasarnya 

menafsirkan dan merangkai kembali kepingan-kepingan fakta dari realitas yang 

begitu kompleks. Menurut Eriyanto dalam Kiki Zakiah, setidaknya terdapat tiga 

tingkatan bagaimana media membentuk realitas
7
. Pertama, media membingkai 

peristiwa dalam bingkai tertentu. Peristiwa yang sebelumnya kompleks 

disederhanakan kembali sehingga terbentuk pengertian dan gagasan tertentu. Kedua, 

media memberikan simbol-simbol tertentu pada peristiwa dan aktor yang terlibat di 

dalamnya. Pemberian simbol akan menentukan bagaimana peristiwa dipahami, siapa 

saja yang terlibat di dalamnya. Ketiga, media juga turut menentukan apakah sebuah 

peristiwa diposisikan sebagai hal yang penting ataukah tidak sehingga penempatan 

pada baris kolom dan halaman sangat menentukan derajat tingkat kepentingan sebuah 

peristiwa ataupun fenomena. 

Beragam media  sedang membangun sebuah sistem yang melingkupi dunia 

dengan menciptakan “kenyataan kedua (the second reality)” yaitu penciptaan model-

model kenyataan yang ditentukan oleh media. Pada masa seperti saat ini, kebanyakan 

orang akan lebih mudah mengetahui segala sesuatu melalui media daripada 

berhubungan secara langsung. Terlabih fenomena globalisasi telah semakin 

mempermudah proses tersebut. Jarak semakin tidak berarti dengan adanya media 

yang mampu menjembatani perbedaan ruang dan waktu. 

                                                           
7Kiki Zakiah. “Citra Bangsa dalam Bingkai Media”. Diakses melalui 
http://komunikasi.unsoed.ac.id/sites/default/files/36.Kiki%20zakiah-unisba.pdf pada 5 April 
2016 jam 20.00 

http://komunikasi.unsoed.ac.id/sites/default/files/36.Kiki%20zakiah-unisba.pdf
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Banyak aspek dari media massa yang membuat dirinya penting dalam 

kehidupan manusia. Pertama, daya jangkaunya (Coverage) yang sangat luas dalam 

menyebarluaskan informasi, yang mampu melewati batas wilayah geografis, 

kelompok umur, jenis kelamin, dan status sosial ekonomi (demografis).  Kedua, 

kemampuannya melipatgandakan pesan (multiplier of massage) yang luar biasa. 

Suatu peristiwa bisa dilipatgandakan pemberitaannya dengan begitu cepat baik 

melalui penerbitan koran, majalah, tabloid dan yang paling baru dan lebih efektif dan 

efisien melalui media sosial internet. Sifatnya yang realtime dan mudah diakses 

menjadikan media sosial lebih mudah berkembang terutama di kalangan anak muda 

dan di perkotaan
8
. 

 

1.5.2  Konstruksi Sosial Media Massa 

Istilah konstruksi atas realitas sosial (Social Construction of Reality) menjadi 

terkenal sejak diperkenalkan oleh Peter L. Berger dan Thomas Luckmann melalui 

bukunya yang berjudul The Social Construction of Reality : A Treatise in the 

Sociological of Knowledgepada tahun 1966. Ia menggambarkan proses sosial melalui 

tindakan dan interaksinya, di mana individu menciptakan secara terus menerus suatu 

realitas yang dimiliki dan dialami bersama secara subyektif. 

Proses dialektika berlangsung secara terus menerus yang pada akhirnya 

memunculkan suatu proses konstruksi sosial yang dilihat dari segi asal mulanya 

                                                           
8Ibid 
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merupakan hasil ciptaan manusia, yaitu buatan interaksi intersubyektif. Melalui 

proses dialektika ini, maka realitas sosial dapat dilihat dari 3 tahapan. Pertama, 

eksternalisasi (penyesuaian diri) dengan dunia sosiokultural sebagai produk manusia. 

Kedua, obyektivasi yaitu interaksi sosial yang terjadi dalam dunia intersubyektif yang 

dilembagakan atau mengalami proses institusionalisasi. Ketiga, internalisasi yaitu 

proses di mana individu mengidentifikasikan dirinya dengan lembaga-lembaga sosial 

atau organisasi sosial tempat individu menjadi anggotanya
9
. 

Eksternalisasi merupakan bagian penting dalam kehidupan individu  dan 

menjadi bagian dari dunia sosio-kultural. Dengan kata lain, eksternalisasi terjadi pada 

tahap awal dan mendasar dalam pola interkasi individu dengan produk-produk sosial. 

Dengan demikian, tahap eksternalisasi ini berlangsung ketika produk sosial tercipta di 

tengah masyarakat, kemudian individu mengeksternalisasikan (menyesuaikan diri) ke 

dalam dunia sosio-kulturalnya sebagai bagian dari produk manusia. 

Tahap Obyektivasi sosial terjadi dalam dunia intersubyektif masyarakat yang 

dilembagakan. Pada tahap ini sebuh produk sosial berada pada proses 

institusionalisasi. Obyektivasi ini bertahan lama sampai melampaui batas tatap muka 

di mana mereka dapat dipahami secara langsung. Dengan demikian , individu 

melakukan obyektivasi terhadap produk sosial. Kondisi ini dapat berlangsung tanpa 

harus saling bertemu. Artinya obyektivasi itu bisa terjadi melalui penyebaran opini 

                                                           
9H. M. Burhan Bungin. 2011. “Konstruksi Sosial Media Massa : Kekuatan Pengaruh Media 
Massa, Iklan Televisi dan Keputusan Konsumen serta Kritik Terhadap Peter L. Berger dan 
Thomas L. Friedmann”. Jakarta : Kencana. Hal. 15 
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sebuah produk sosial yang berkembang di masyarakat melalui diskursus opini 

masyarakat tentang produk sosial, dan tanpa harus terjadi tatap muka antar individu 

dan pencipta produk sosial tertentu
10

. 

Hal terpenting dalam obyektivasi menurut berger dan Luckmann adalah 

pembuatan signifikasi, yakni pembuatan tanda-tanda oleh manusia
11

. Sebuah wilayah 

penandaan (signifikasi) dapat menjembatani wilayah kenyataan, dapat didefinisikan 

sebagai sebuah simbol dan modus linguistik dengan apa transenden seperti itu 

dicapai, dapat dinamakan bahasa simbol. Dengan demikian, bahasa memegang peran 

penting dalam obyektivasi terhadap tanda-tanda atau simbol tertentu. 

Teori dan pendekatan konstruksi sosial atas realitas yang dikemukakan Peter 

L. Berger dan Thomas Luckman telah direvisi dengan melihat variabel atau fenomena 

media massa menjadi sangat substansi dalam proses eksternalisasi, subjektivasi dan 

internalisasi inilah yang kemudian dikenal sebagai konstruksi sosial media massa
12

. 

Substansi dari konstruksi sosial media massa ini adalah pada sirkulasi informasi yang 

cepat dan luas sehingga konstruksi sosial berlangsung dengan cepat dan sebarannya 

merata. Realitas yang terkonstruksi itu juga membentuk opini massa, massa 

cenderung apriori dan opini massa cenderung sinis. 

Adapun tahapan-tahapan konstruksi sosial media massa yaitu: 

1. Tahap persiapan materi konstruksi. 

                                                           
10Burhan. Ibid. Hal. 16 
11Burhan. Ibid. Hal. 17 
12Ibid  
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Menyiapkan materi konstruksi sosial media massa adalah tugas redaksi media 

massa yang dimana tugas itu didistribusikan pada desk author  yang ada di setiap 

media massa. Masing-masing media memiliki desk yang berbeda-beda sesuai dengan 

kebutuhan dan visi suatu media. Ada tiga hal penting dalam penyiapan materi 

konstruksi sosial adalah keberpihakan media massa kepada kapitalisme, keberpihakan 

semu kepada masyarakat dan keberpihakan kepada kepentingan umum.  

2. Tahap sebaran konstruksi 

Sebaran konstruksi media massa dilakukan melalui strategi media massa. 

Konsep konkret strategi media massa masing-masing berbeda, namun prinsip 

utamanya adalah real time. Prinsip dasar dari konstruksi sosial media massa adalah 

semua informasi harus sampai pada penerima secepatnya dan setepatnya berdasarkan 

agenda media. Apa yang dipandang penting oleh media menjadi penting pula bagi 

penerima. 

Secara umum, sebaran kontruksi media massa menggunakan model satu arah, 

dimana media menyodorkan informasi sedangkan konsumen media hanya menerima 

informasi dan tidak timbul feedback dengan media. Prinsip dasar dari proses sebaran 

konstruksi sosial media massa adalah senua informasi sampai pada pembaca 

secepatnya dan setepatnya sesuai dengan agenda media 

3. Tahap pembentukan konstruksi realitas 

a. Tahap pembentukan konstruksi realitas 

Tahap selanjutnya adalah tahap setelah pemberitaan telah sampai pada 

pembaca yaitu terjadi pembentukan konstruksi di masyarakat melalui 3 tahap yang 
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berlangsung secara generik. Pertama, adalah konstruksi pembenaran sebagai suatu 

bentuk konstruksi media massa yang terbangun di masyarakat yang cenderung 

membenarkan apa saja yang ada/tersaji di media massa sebagai sebuah realitas 

kebenaran. Kedua, adalah kesediaan dikonstruksi oleh media massa, yaitu sikap 

generik dari tahap pertama bahwa pilihan seseorang untuk menjadi pembaca media 

massa adalah karena pilihannya untuk bersedia pikiran-pikirannya dikonstruksi oleh 

media massa. Ketiga, adalah menjadikan konsumsi media massa sebagai pilihan 

konsumtif dimana seseorang secara habit tergantung pada media massa. 

b. Pembentukan konstruksi citra 

Pembentukan kostruksi citra bangunan yang diinginkan oleh tahap konstruksi 

dimana bangunan konstruksi citra yang dibangun oleh media massa ini terbentuk 

dalam 2 model: 1) model good news dan 2) model bad news. Model good news 

adalah sebuah konstruksi yang cenderung mengkonstruksi suatu pemberitaan sebagai 

pemberitaan yang baik. Sementara model bad news adalah sebuah konstruksi yang 

cenderung mengkonstruksi kejelekan atau cenderung memberi citra buruk, lebih jahat 

dari sesungguhnya sifat jelek, buruk dan jahat yang ada pada objek pemberitaan itu 

sendiri. 

4. Tahap konfirmasi  

Tahap konfirmasi yaitu tahapan ketika media massa maupun penerima 

memberi argumentasi dan akuntabilitas terhadap pilihannya untuk terlibat dalam 

tahap pembentukan konstruksi. Bagi media, tahapan ini perlu sebagai bagian untuk 

menjelaskan mengapa ia terlibat dan bersedia hadir dalam proses konstruksi sosial. 
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Ada beberapa alasan yang sering digunakan dalam konfirmasi ini: 1) kehidupan 

modern menghendaki pribadi yang selalu berubah dan menjadi bagian dari produksi 

media massa, 2) kedekatan dengan media massa adalah sebuah life style masyarakat 

modern, dimana orang modern sangat menyukai popularitas terutama sebagai subjek 

media massa itu sendiri, dan 3) media massa walaupun memiliki kemampuan 

mengkonstruksi realitas media berdasarkan subjectifitas media, namun kehadiran 

media massa dalam kehidupan seseorang merupakan sumber pengetahuan tanpa batas 

yang sewaktu-waktu dapat diakses. 

-
Bagan 1. Bagan proses konstruksi sosial media massa Peter L. Berger dan Thomas Luckman 

 

1.6 Metodologi Penelitian 
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Di dalam penelitian ini, penulis menempuh langkah-langkah pengumpulan 

data atau keterangan yang diperlukan sesuai dengan prosedur yang digunakan dalam 

penulisan ilmiah. Adapun metode yang penulis gunakan dalam pengumpulan data, 

yaitu sebagai berikut : 

1.6.1 Tipe Penelitian 

Tipe penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. 

Menurut Sanapiah Faisal, penelitian deskriptif disebut juga penelitian taksomonik 

yang dimaksudkan untuk mengeksplorasi dan klasifikasi mengenai suatu fenomena 

atau kenyataan sosial, dengan jalan mendeskripsikan masalah dan unit yang diteliti.
13

 

1.6.2 Teknik Pengumpulan Data 

Di dalam penelitian deskriptif data yang dikumpulkan berupa kata-kata, 

gambar dan bukan angka-angka.
14

 Dalam penelitian ini, data dikumpulkan melalui 

teknik dokumentasi, dimana dokumen dapat berupa buku, surat pribadi, laporan, 

notulen rapat, catatan kasus (case records) dalam pekerjaan sosial, dan dokumen 

lainnya
15

 termasuk media massa baik cetak maupun online yang berhubungan dengan 

tema yang sedang penulis teliti. Penelitian ini juga menggunakan wawanacara 

narasumber dari anggota Japan Culture Daisuki Malang. 

                                                           
13Sanapiah Faisal. 2003. ”Format-Format Penelitian Sosial”. Jakarta: PT. Raja Grafindo 
Persada. Hal: 107. 
14Lexy J. Moleong.“Metodologi Penelitian Kualitatif” . Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 
Hal:. 4. Dalam Yvonna S. Lincoln dan Egon G. Guba, 1985.“Naturalistic Inquairy”.Beverly 
Hills: Sage Publications. Hal: 39-44 
15Irawan Soehartono.“Metode Penelitian Sosial: Suatu Teknik Penelitian Bidang 
Kesejhteraan Sosial dan Ilmu Sosial Lainnya”. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. Hal: 71. 
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1.6.3 Teknik Analisa Data 

Penelitian ini menggunakan model analisis interaktif untuk menganalisis data 

yang diperoleh. Inti dari model analisis interaktif ini adalah sebagai berikut : 

a. Pengumpulan data, yaitu pencarian dan penelaahan data baik dari data primer 

maupun data sekunder (dokumentasi resmi, dan dokumen pribadi). 

b. Reduksi data, yaitu proses penyeleksian atau pemilihan, pemfokusan, 

penyederhanaan, dan abstraksi data yang ada dalam catatan-catatan yang diperoleh 

dari berbagai literatur. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang 

menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan 

mengatur data sedemikian rupa sehingga dapat ditarik hasil akhir dan diverifikasi. 

c. Sajian data, yaitu suatu rangkaian argumentasi informasi yang memungkinkan 

dapat dilakukan penarikan kesimpulan. Semua data yang didapat akan ditelusuri 

dan dirancang guna merakit informasi agar mudah dimengerti dan disimpulkan. 

d. Penarikan kesimpulan atau verifikasi, yaitu suatu usaha menarik kesimpulan 

berdasarkan hal-hal yang ditemui dalam reduksi data maupun penyajian data. 

Proses perumusan kesimpulan dapat dilakukan sejak mulai melakukan penelitian 

melalui telaah pustaka dan selama penelitian berlangsung. Tidak ada kesimpulan 

akhir sebelum proses pengumpulan data berakhir. Bila kesimpulan dirasa kurang 

mantap karena terdapat kekurangan data dalam reduksi dan sajian data, maka 

peneliti akan menggalinya dalam fieldnote. Bila dalam fieldnote tidak diperoleh 
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data yang dimaksud, maka peneliti akan melakukan pengumpulan data kembali 

untuk pendalaman atau pemantapan data yang diperlukan.
16

 

1.6.4 Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang Lingkup yang akan dibahas dalam metode penelitian ini yaitu sebagai 

berikut : 

1.6.4.1 Batasan Waktu 

Batasan waktu digunakan agar peneliti terfokus pada rentang waktu penelitian 

agar tidak terlalu jauh bahasan yang diteliti. Dalam penelitian ini, penulis akan 

membatasi rentang waktu penelitian pada tahun 2012 hingga tahun 2017. 

1.6.4.2 Batasan Materi 

Batasan materi dalam penelitian ini, terfokus pada peran komunitas Japan 

Culture Daisuki sebagai strategi dalam menyebarkan budaya populer Jepang di Kota 

Malang. 

1.7 Argumen Pokok 

 Argumen pokok bahwa JCD memiliki dua strategi dalam menyebarkan 

budaya populer di Kota Malang yaitu melalui media sosial seperti penggunaan 

facebook dan instagram dan strategi yang kedua melalui penyelenggaraan event 

secara berkala. Event-event yang diselenggarakan JCD adalah Daisuki Japan, Utsuru 

dan J-Shpere.   Penggunaan akun media sosial dan event menjadi strategi yang 

penting bagi JCD. Sifat media sosial yang sangat cepat, luas dan efektif menjadikan 

                                                           
16 Mattew B. Miles & A. Michael Huberman, 1992, Analisis Data Kualitatif, Jakarta: UI Press. 
Hlm. 23 
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JCD semakin mudah memberikan informasi berkaitan dengan budaya populer Jepang 

di Kota Malang serta penyelenggaraan event yang mendukung penyebaran budaya 

populer Jepang secara langsung ke masyarakat kota Malang.  

1.8 Sistematika Penulisan 

BAB I :Bab I berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan 

manfaat penelitian, penelitian terdahulu, teori dan konsep, metode 

penelitian, argumen pokok dan dtruktur penulisan. 

BAB II : Bab II membahas tentang budaya populer Jepang secara umum dan 

profil Komunitas Japan Culture Daisuki yang berada di Kota Malang 

BAB III : Bab III membahas tentang strategi pertama komunitas Japan 

Culture Daisuki dalam menyebarkan budaya populer Jepang di Kota 

Malang yaitu melalui tahap materi konstruksi dan tahap sebaran 

konstruksi. 

BAB IV : Bab IV berisi tentang strategi kedua komunitas Japan Culture 

Daisuki  melalui event sebagai media penyebaran budaya populer 

Jepang di Kota Malang. Event tersebut adalah Daisuki Japan, Utsuru 

dan J-Sphere. 

BAB V  : Bab V berisi kesimpulan dan penutup 

 

 

 


