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BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu menjadi salah satu acuan peneliti dalam melakukan

penelitian, adapun bentuk-bentuk penelitian terdahulu yang digunakan sebagai

acuan peneliti dalam melakukan penelitian ini. Diantaranya sebagai berikut :

No Judul Temuan Relevansi
1 Representasi

Budaya Pop Korea
dalam Masyarakat
Subkultur (Studi
Fenomenologi pada
Universe Cover
Ease Entry (U-
CEE) Komunitas
Kpopers Kota
Surakarta)
Dyah Ayuning
Tyas Eko Saputri

1. Komunitas Universe
Cover Easy Entry (U-
CEE) Surakarta adalah
komunitas pecinta K-Pop
yang menyalurkan hobi
menyanyi dan menari.
Komunitas ini
merepresentasikan
bahasa, dance, musik,
Ifandom. Komunitas ini
memiliki kemampuan
sebagai dancer
menirukan tarian K-Pop
dengan melihat dance
practice yang diunggah
di youtube. Musik korea
jugs ditirukan dari artis
boyband/girlband.
Sedangkan fandom
berasal dari masa yang
berkumpul menjadi satu
berdasarkan artis yang
mereka sukai.

2. Dimensi internal dan
eksternal yang
menyebabkan
representasi budaya pop
korea dalam komunitas
U-CEE di Kota
Surakarta adalah hobi
yang sama di bidang
menari dan memiliki
ketertarikan dengan

1. Relevansi dalam
penelitian ini adalah
sama digunakannya
metode penelitian
kualitatif dengan
pendekatan
fenomenologi

2. Penentuan subyek
menggunakan teknik
purposive sampling
dengan teknik
pengumpulan data
observasi, wawancara
mendalam,
dokumentasi dan studi
pustaka.

3. Relevansi yang sama
dalam hasil penelitian
ini adalah komunitas
ini dibentuk karena
memiliki kesamaan
hobi dalam menyukai
K-Pop.
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budaya korea.

2 Representasi diri
dan identitas virtual
pelaku roleplay
dalam dunia maya
(Permainan peran
hallyu star idol K-
Pop dengan media
twitter)
Hatmi Pratiwi
Achsa dan M. Arif
Affandi

1. Representasi diri dan
identitas virtual yang
telah diciptakan oleh
para pemain roleplaydi
twitter ini merupakan
identitas pinjaman dari
idola mereka. Identitas
yang dipinjam ini
dipergunakan oleh
pemain roleplay untuk
penunjang kegiatan
mereka dalam
melakukan aktivitas
roleplay idola, sebagai
bentuk representasi
dirinya di dunia virtual.
Para penggemar yang
saling berinteraksi
melalui aktivitas
roleplay ini tidak
menampilkan identitas
mereka yang sebenarnya.
Mereka menciptakan
identitas virtual diri
mereka sendiri dengan
menggunakan nama
akun nickname,
memasang avatar,
dan menuliskan biografi
singkat yang sangat
identik dengan boyband
atau girlband maupun
para member yang
mereka perankan.

2. Relevansi dalam
penelitian ini adalah
sama digunakannya
metode penelitian
kualitatif

2. Bentuk representasi diri
dan identitas virtual yang
diciptakan oleh pelaku
roleplay yang dapat
digunakan sebagai bukti
bentuk pemenuhan hasrat
fanatisme mereka adalah
dengan menggunakan foto
atau avatar idola
mereka.
3. Faktor internal yang
mampu memotivasi pelaku
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roleplay untuk
merepresentasikan diri dan
membentuk identitas virtual
ini karena kebutuhan dalam
pemenuhan akan hasrat
fanatisme terhadap sang
idola. Kebutuhan
memotivasi diri untuk
memenuhi kebutuhannya
agar menjadikan dirinya
berfungsi secara penuh
sehingga mampu meraih
potensi yang diinginkannya
secara penuh. Pemenuhan
kebutuhan terhadap hasrat
fanatisme ini akan membuat
pelaku roleplay berada pada
posisi pencapaian dan
memiliki potensi dirinya
sebagai penggemar.
Faktor eksternal yang
mendukung pelaku roleplay
ini adalah kelompok dimana
pelaku roleplay bergabung,
dalam lingkup ini adalah
komunitas K-Pop.
Kelompok/ komunitas
dimana individu bergabung
ini dapat mendorong dan
mengarahkan perilaku
individu tersebut dalam
mencapai suatu tujuan
perilaku tertentu, peranan
kelompok ini dapat
membantu individu
mendapatkan kebutuhan
akan nilai – nilai kebenaran,
kejujuran, kebajikan, serta
dapat memberikan arti bagi
individu sehubungan dengan
kiprahnya dalam kehidupan
sosial.

3 Korean Pop
sebagai Arena
Budaya Baru (Studi
pada Grup Cover
Dance X-School)
Rizki Ramadhani

1. proses pertarungan
budaya yang dialami
grup cover dance X-
School melalui proses
regulasi, produksi,
representasi, konsumsi,

1. Dalam penelitian ini
terdapat kesamaan pada
penggunaan teori
representasi Stuart Hall.

2. Metode penelitian sama-
sama menggunakan
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Natia Rachma dan identitas.
Menggunakan teori
circuit of culture
semakin memperlihatkan
bagaimana hubungan
keterkaitan antar
komponen yang tidak
bisa dipisahkan. Seperti
identitas grup cover
dance X-School tampak
dalam akun sosial media
official X-School
maupun akun sosial
media pribadi masing-
masing anggota X-
School selain itu tampak
dalam fashion yang
dikenakan. Fashion yang
berhubungan bagaimana
X-School mengkonsumsi
suatu produk. Kostum
yang dikenakan di atas
panggung ditampilkan
sebagai representasi
yang nantinya
memproduksi sesuatu
dalam memperlihatkan
identitas. Karena
regulasi yang baik X-
School berhasil
menunjukan
identitasnya.

kualitatif. Pengumpulan
data melalui observasi
dan wawancara
mendalam

2.2 Tinjauan Representasi

“Representasi adalah produksi makna melalui bahasa” (Hall, 1997:16).

Representasi adalah proses bagaimana kita member makna pada sesuatu melalui

bahasa. Untuk mempresentasikan sesuatu adalah untuk menggambarkan atau

melukisnya, untuk “memanggilnya” ke dalam pikiran kita dengan cara

mendeskripsikan atau menggambarkan atau membayangkan; untuk terlebih
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dahulu menempatkan persamaan ke dalam pikiran kita atau perasaan kita. Untuk

mempresentasikan juga berarti menyimbolkan, untuk mewakili, menjadi contoh,

atau menjadi pengganti dari sesuatu (Hall, 1997).

Menunjuk pada tulisan Stuart Hall, Juliastuti tahun 2000 (Hal:24-25)

menyebutkan tiga jenis pendekatan dalam representasi antara lain (Juliastuti,

Representasi, Kunci):

1. Pendekatan Reflektif: bahasa berfungsi sebagai cermin, yang

merefleksikan makna yang sebenarnya dari segala sesuatu yang ada di

dunia. Dalam pendekatan reflektif, sebuah makna bergantung kepada

sebuah objek, orang, ide, atau peristiwa di dalam dunia nyata, dan

bahasa berfungsi seperti cermin, untuk memantulkan arti sebenarnya

seperti yang telah ada di dunia.

2. Pendekatan Intensional: kita menggunakan bahasa untuk

mengkomunikasikan sesuatu sesuai dengan cara pandang kita terhadap

sesuatu. Pendekatan makna yang kedua dalam representasi mendebat

kasus sebaliknya. Pendekatan ini mengatakan bahwa sang pembicara,

penulis siapapun yang mengungkapkan pengertiannya yang unik ke

dalam dunia melalui bahasa. Sekali lagi, ada beberapa poin untuk

argumentasi ini semenjak kita semua sebagai individu, juga

menggunakan bahasa untuk mengkomunikasikan hal-hal yang special

atau unik bagi kita, dengan cara pandang kita terhadap dunia.

3. Pendekatan Konstruktivis: kita percaya bahwa kita mengkonstruksi

makna lewat bahasa yang kita pakai. Ini adalah pendekatan ketiga

untuk mengenali publik, karakter sosial dari bahasa. Hal ini
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membenarkan bahwa tidak ada sesuatu yang didalam diri mereka

sendiri termasuk pengguna bahasa secara individu dapat memastikan

makna dalam bahasa.Sesuatu ini tidak berarti: kita mengkonstruksi

makna, menggunakan system representasional-konsep dan tanda.

2.3 Tinjauan Roleplay

Bermain sering dikaitkan dengan kegiatan anak-anak yang dilakukan

secara spontan dan dalam suasana riang gembira. Dengan bermain berkelompok

anak akan mempunyai penilaian terhadap dirinya tentang kelebihan yang

dimilikinya sehingga dapat membantu pembentukkan konsep diri yang positif,

pengelolaan emosi yang baik, memiliki rasa empati yang tinggi, memiliki

kendali diri yang bagus, dan memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi. Melihat

manfaat besar bermain untuk kehidupan anak-anak, dapat dilakukan inovasi

menggunakan bermain sebagai model pembelajaran. Karena bermain dapat

membantu siswa memahami materi pelajaran lebih mendalam dengan

melakukan permainan tentang materi pelajaran yang disajikan. Inovasi

pembelajaran yang sudah dilakukan dikenal dengan model pembelajaran

bermain peran atau role playing.

Pernyataan ini didukung oleh Santoso (2011) yang mengatakan bahwa

model role playing adalah suatu cara penguasaan bahan-bahan pelajaran melalui

pengembangan imajinasi dan penghayatan siswa yang di dalamnya terdapat

aturan, tujuan, dan unsur senang dalam melakukan proses belajar mengajar. Jill

Hadfield dalam Santoso (2011) menguatkan bahwa role playing adalah sejenis

permainan gerak yang didalamnya ada tujuan, aturan dan sekaligus melibatkan

unsur senang. Hal ini diperkuat pendapat Hadari Nawawi dalam Kartini (2007)
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yang menyatakan bahwa bermain peran (role playing) adalah mendramatisasikan

cara bertingkah laku orang-orang tertentu dalam posisi yang membedakan

peranan masing-masing dalam suatu organisasi atau kelompok di masyarakat.

2.4 Tinjauan Cover Dance

Cover Dance adalah bentuk tarian yang mereproduksi koreografi artis

favorit mereka. Selain koreografi, penampilan seperti kostum yang dikenakan

pada saat tampil, make up, serta gaya rambut sengaja dirancang sama seperti

artis aslinya (KOCIS, 2011). Arti dari kata covering adalah membawakan suatu

karya dari orang lain tanpa mengakuinya sebagai karya sendiri. Lumrah

dilakukan oleh para band, penyanyi, dan juga penari diseluruh dunia. Baik band

ataupun penyanyi, covering adalah hal yang pasti dilakukan dikarenakan belum

memiliki lagu sendiri. Dalam seni peran, seperti pertunjukan teater, merupakan

salah satu bentuk dari kegiatan covering, hanya saja penggunaan istilahnya saja

berbeda. Covering berbeda dengan plagiat. Arti dari plagiat menurut kamus

besarbahasa Indonesia, adalah pengambilan karangan orang lain dan

menjadikannya seolah-olah karangan sendiri (Rahmadi, 2012). Cover dance

sekarang diidentikkan dengan K-Pop. Di Korea Selatan sendiri, cover dance

sangat tinggi peminatnya meskipun artis yang ditiru berasal dari negera tersebut.

Bahkan, keberadaannya diakui dan tidak dianggap plagiat atau perusak nama

baik dari artis tersebut selagi dilakukannya wajar dan tidak menyimpang

(Rahmadi, 2012).

K-Pop menjadi salah satu genre musik yang berkembang dengan cepat di

dunia. Hal ini menyebabkan K-Pop cover dance menjadi sebuah trend

diberbagai negara, baik itu Amerika, Eropa, Jepang,Asia, bahkan di Indonesia.
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K-Pop cover dance adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan meniru

koreografi tarian K-Pop artis. Pengakuan keberadaan cover dance oleh negera

Korea, dibuktikan dengan diselenggarakannya “K-Pop Cover Dance Festival”

dalam perayaan “Visit Korea Year” dan peserta yang berpartisipasi dalam

festival ini adalah grup-grup yang berasal dari berbagai negara. Hal ini sebagai

pembuktian bahwa fenomena K-Pop sudah terjadi di dunia. Moon Chang Ho,

Produser Eksekutif 2011 K-Pop Cover Dance Festival ‟menyatakan:“The cover

dance boom has created a platform for fans from all aroundthe world to actively

participate and enjoy K-Pop; and therefore, it is helping expand K-Pop as a

truly international form of social entertainment. (boomingnya cover dance telah

menciptakan sebuah platform untuk para penggemar dari seluruh dunia untuk

secara aktif berpartisipasi dan menikmati K-Pop, dan karena itu program

inimembantu memperluas K-Pop sebagai bentuk dari hiburan sosial bertaraf

internasional)".

2.4 Landasan Teori

a. Teori Representasi (Stuart Hall)

Cultural studies adalah suatu arena interdisipliner yang lahir dari

perspektif kritis. Kajian Budaya (Cultural Studies) menyajikan bentuk kritis atas

fenomena kebudayaan. Menurut Barker, inti kajian budaya bisa dipahami sebagai

kajian tentang budaya sebagai praktik-praktik pemaknaan dari representasi

(Barker, 2000: 10).

Dalam representasi media, tanda yang akan digunakan untuk melakukan

representasi tentang sesuatu mengalami proses seleksi. Mana yang sesuai dengan
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kepentingan-kepentingan dan pencapaian tujuan-tujuan komunikasi ideologisnya

itu yang digunakan sementara tanda-tanda lain diabaikan.

Stuart Hall mengangggap bahwa ada yang salah dengan representasi

kelompok minoritas dalam media, bahkan ia meyakini bahwa imaji-imaji yang

dimunculkan oleh media semakin memburuk. Hall mengamati bahwa media

cenderung sensitif pada gaya hidup kelas menengah keatas, mayoritas masyarakat

yang sudah teratur, sementara yang kulit hitam bermasalah dalam area kekuasaan

sensitif itu.

Cultural studies berpendapat bahwa budaya merupakan salah satu situs

utama tempat pembagian-pembagian tersebut terbangun dan saling berkontestasi.

Budaya merupakan arena dimana terjadi pertarungan terus-menerus atas makna,

yang mana kelompok subordinat berusaha untuk menolak pengenaan makna yang

mengandung kepentingan dari kelompok dominan. Hal ini lah yang menjadikan

budaya ideologis (Storey, 1996a:3-4).

Menurut Hall (1997: 17), Menurut Stuart Hall, representasi adalah proses

produksi dan pertukaran makna antara manusia atau antar budaya yang

menggunakan gambar, simbol dan bahasa. Media paling sering digunakan dalam

produksi dan pertukaran makna adalah bahasa melalui pengalaman-pengalaman

yang ada dalam masyarakat. Hall menambahkan terdapat dua proses representasi

yaitu:

a) Representasi mental ialah dimana konsep tentang suatu yang ada di

kepala kita masing – masing dan representasi ini masih berbentuk

abstrak.
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b) Representasi Bahasa ialah menjelaskan kontruksi makna sebuah

simbol. Bahasa berperan penting dalam proses komunikasi makna.

Konsep abstrak yang ada di kepala kita harus diterjemahkan dalam

Bahasa yang lazim supaya dapat menghubungkan konsep dan ide –

ide tentang sesuatu dengan tanda dan simbol- simbol tertentu.

Menurut Eriyanto (2001:113), setidaknya terdapat dua hal penting berkaitan

dengan representasi; pertama, bagaimana seseorang, kelompok, atau gagasan

tersebut ditampilkan bila dikaitkan dengan realitas yang ada; dalam arti apakah

ditampilkan sesuai dengan fakta yang ada atau cenderung diburukkan sehingga

menimbulkan kesan meminggirkan atau hanya menampilkan sisi buruk seseorang

atau kelompok tertentu dalam pemberitaan. Kedua, bagaimana eksekusi

penyajian objek tersebut dalam media. Eksekusi representasi objek tersebut bisa

mewujud dalam pemilihan kata, kalimat, aksentuasi dan penguatan dengan foto

atau imaji macam apa yang akan dipakai untuk menampilkan seseorang,

kelompok atau suatu gagasan dalam pemberitaan.

Hal ini dapat diperkuat dengan pendapat Sturken & Cartwight dalam

Ratna (2000:62) bahwa: "representasi merujuk pada penggunaan bahasa dan imaji

untuk menciptakan makna tentang dunia sekitar kita. Kita menggunakan bahasa

untuk memahami, menggambarkan dan menjelaskan tentang dunia yang kita lihat

dengan penggunaan imaji. Proses ini terjadi melalui sistem representasi seperti

media bahasa dan visual, yang memiliki aturan dan konvensi tentang bagaimana

mereka diorganisir"." Istilah representasi sendiri memiliki dua pengertian,

sehingga harus dibedakan antara keduanya. Pertama, representasi sebagai sebuah

proses sosial dari presenting. Dan yang kedua, representasi sebagai produk dari
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proses representing. Istitah yang pertama merujuk pada proses, sedangkan yang

kedua adalah produk dari pembuatan tanda itu sendiri. Dalam proses representasi,

ada tiga elemen yang terlibat; pertama, sesuatu yang dipresentasikan (obyek),

kedua, representasi itu sendiri (tanda), dan ketiga, seperangkat aturan yang

menentukan hubungan tanda dengan pokok persoalan (coding). Coding inilah

yang membatasi makna-makna yang mungkin muncul dalam proses interpretasi

tanda. Suatu yang sangat esensial dari sebuah tanda adalah ia bisa

menghubungkan obyek untuk diidentifikasi, sehingga biasanya satu tanda hanya

mengacu pada satu obyek, atau satu tanda mengacu pada sebuah kelompok obyek

yang telah ditentukan secara jelas. Dengan demikian, di dalam representasi ada

sebuah kedalaman makna. Representasi mengacu pada hal yang sifatnya orisinal."

Selanjutnya, menurut Branston dan Stafford (1996:78) representasi bisa

diartikan sebagai segenap tanda di dalam mana media menghadirkan kembali (re-

present) sebuah peristiwa atau realitas. Namun demikian “realitas” yang tampak

dalam citraan atau suara tersebut tidaklah semata-mata menghadirkan realitas

sebagaimana adanya. Di dalamnya senantiasa akan ditemukan sebuah konstruksi

(a construction), atau tak pernah ada ‘jendela’ realitas yang benar-benar

transparan.

Branston dan Stafford berpendapat meskipun dalam praktek representasi

diandaikan senantiasa terjadi konstruksi namun konsepsi ‘representasi’ tidak

lalu bisa diterjemahkan setara dengan ‘konstruksi’; ‘representasi’ bahkan

bergerak lebih jauh karena mendekati pertanyaan tentang bagaimana sebuah

kelompok atau berbagai kemungkinan hal-hal yang ada di luar media telah

direpresentasikan oleh produk suatu media.
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Pertanyaan tentang “bagaimana” itu lalu membawa implikasi politis yang

lebih luas sebagai berikut: Pertama, representasi mengingatkan pada politik

representasi. Suatu media memberikan citraan tertentu, yaitu suatu cara

menggambarkan sebuah kelompok tertentu sehingga kita seakan sampai pada

pengertian tentang bagaimana kelompok tersebut mengalami dunianya, dan

bagaimana kelompok tersebut bisa dipahami dan bahkan bagaimana mereka bisa

diterima oleh kelompok lainnya. Kedua, dalam praktek representasi suatu media

besar memiliki kekuasaan untuk menghadirkan kembali suatu kelompok tertentu,

berulang-ulang, beberapa citraan tertentu, beberapa asumsi, dan kuasa untuk

meniadakan kelompok yang lain, dan karenanya menjadikan kelompok yang lain

itu menjadi asing (Branston & Stafford, 1996:78).

Pendapat Branston dan Stafford mengenai representasi di atas bila

dikaitkan dengan, misalnya, representasi suatu identitas seseorang atau kelompok

tertentu dalam suatu media tampaknya akan memiliki kemiripan dengan pendapat

Stuart Hall. Menurut Hall (dalam Gillespie, 1995:11) dalam politik representasi:

“It conceives of representation as not merely expressive but formative of identities;

and it conceives of difference not as unbridgeable separation but as positional,

conditional and conjunctural”.

Membandingkan konsepsi representasi menurut Hall dan Branston dan

Stafford di atas bisa kita pahami bahwa keduanya sepakat representasi itu tidak

sekedar proses penyajian kembali suatu objek di dalam sebuah media namun lebih

dari itu media ternyata juga menjalankan proses pembentukan suatu identitas

tertentu atau suatu positioning tertentu terhadap objek yang dicitrakan dalam suatu

media.
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Makna terus-menerus diproduksi dan saling dipertukaran dalam semua

interaksi sosial maupun personal. Makna diproduksi dalam media, terutama media

massa, yang pada masa ini seringkali dapat menembus batas-batasan global

(misalnya film, acara televisi, dan majalah cetak maupun online). Isu mengenai

makna muncul dalam proses konstruksi identitas, selain juga dalam prose

produksi dan konsumsi serta regulasi yang mengatur perilaku sosial (Hall, ed.

1997:17).

Tahap komunikasi Stuart Hall, ‘encoding dan decoding’ (1975),

mengatakan bahwa produser media bisa saja meng-encode makna tertentu dalam

teks yang dihasilkannya, yang didasarkan pada pemahaman dan konteks sosial

tertentu, namun perlu dicatat bahwa ketika teks tersebut dikonsumsi orang, maka

orang tersebut akan melakukan decoding berdasarkan pada asumsi dan konteks

sosial dia sendiri. Menurut Hall realitas itu sendiri harus dibentuk melalui proses

produksi ketika diciptakan (di -encode; diubah menjadi code-code) dan diterima

(di-decode; diubah menjadi code-code kembali oleh si penerima).

Secara umum, Stuart Hall membagi tiga posisi ketika seseorang

melakukan decoding atas pesan. Pertama, posisi dominan hegemonis (dominant-

hegemonic position). Media menyajikan penafsiran yang dominan atas suatu isu /

peristiwa, dan seseorang menafsirkan pesan seperti yang dibuat oleh

media. Kedua, posisi oposisional (oppositional position). Posisi ini kebalikan dari

posisi dominan, dimana khalayak memberikan tafsiran yang berbalikan dengan

yang dibuat oleh media. Khalayak melakukan perlawanan atas pemaknaan

dominan yang dibuat oleh media. Ketiga, posisi negosiasi (negotiated position).

Di sini khalayak menerima pemaknaan dominan yang dibuat oleh media,
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tetapi khalayak juga memberikan penafsiran atas pemaknaan yang dibuat oleh

media.

Ketika suatu kelompok yang telah memiliki pengalaman yang sama dan

cara yang sama dalam merepresentasikan atau memproduksi makna terhadap

sesuatu, maka mereka akan memiliki pandangan dan visi yang sama dalam

melihat hal, benda, objek, kejadian atau manusia lain. Telah diketahui bahwa

representasi merupakan proses dimana seseorang menggunakan bahasa untuk

memproduksi makna. Manusia tidak hanya memberi makna pada objek, namun

juga memberi makna pada manusia lain. Dengan memberi makna kepada orang

lain, berarti kita memberi eksistensi kepada orang tersebut dan mengakui

keberadaannya. Dengan melakukan proses ini berarti kita memberi dan

menentukan identita pada orang tersebut.

Oleh karena itu, proses representasi sangat erat kaitaannya dengan

identitas, karena seseorang mendapatkan identitas ketika eksistensinya dimaknai

oleh orang lain. Identitas yang dimaksut disini adalah identitas budaya, suatu

identitas yang berubah-ubah tergantung dengan siapa seseorang berinteraksi,

kapan dan dimana ia berada.

Identitas juga dapat diberikan oleh diri kita sendiri dalam cara kita

merepresentasikan atau memproduksi makna untuk diri kita sendiri. Hal atau

benda yang kita gunakan, ritual yang kita jalani, cara kita berpakaian dan

berpenampilan mendefinisikan siapa kita, di kelompok mana keeksistensian kita

diakui atau tidak. Dengan memberi makna dan identitas pada diri kita sendiri

berarti kita memberi kestabilan dan kejelasan terhadap diri kita dalam keterlibatan

yang kompleks dengan orang lain dalam hubungan sosial. Seseorang memperoleh
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identitas mereka (diri dan konsep diri mereka) sebagian besar merupakan kategori

sosial darimana mereka berasal.

Teori representasi Stuart Hall yang dipaparkan diatas memiliki

relevansi dengan apa yang dikaji peneliti dengan judul Representasi Pelaku

Roleplay dalam Cover Dance (Studi Pada Komunitas Shappire Blue Squad

Malang). Untuk mengetahui gambaran singkatnya, peneliti merangkumnya ke

dalam bentuk flowchart berikut:

Flowchart Teori Representasi

Produksi Makna

Representasi
Mental

Representasi
Bahasa Endcoding Decoding

Cover Dance

Roleplay

Youtube, instagram
dan facebook

Latihan,
mengikuti
kompetisi,

tawaran job dan
projek cover

dance

Identitas

Proses Tahap Komunikasi
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Cover dance sebagai sebuah makna diproduksi dan dipertukarkan

didalam sebuah komunitas yang bernama Shapphire Blue Squad Malang. Di

dalam produksi makna cover dance dibahasakan melalui sebuah permainan peran

(roleplaying). Roleplaying dalam sebuah cover dance ini terjadi ketika seorang

roleplayer dari anggota SBSquad Malang ini menjadi sosok idol yang ia cover

atau ia tirukan secara keseluruhan penampilan fisik, dance dan bagimana ekspresi

sang idol ketika tampil di atas panggung atau dihadapan publik.

Cover dance tidak serta merta muncul begitu saja. Cover dance diproduksi

oleh media, baik itu youtube, instagram dan facebook sehingga bisa dikonsumsi

secara terus menerus oleh Komunitas SBSquad Malang. Dari kegiatan konsumsi

ini maka munculah perilaku sosial dari komunitas ini untuk ikut melakukan cover

dance.

Hasil produksi makna dan konsumsi terhadap media dikaitan dengan

encoding dan decoding. Cover dance menjadi bentuk pesan pada tahap produksi

dari media sosial (youtube, instagram dan facebook). Ketika menjadi konsumsi,

cover dance akan menjadi decoding dimana penerima pesan (SBSquad) akan

mereproduksi cover dance melalui latihan, mengikuti kompetisi dan tampil di

acara tertentu melaui tawaran job dan projek pembuatan cover dance yang di

unggah ke media sosial milik mereka.

Shapphire Blue Squad (SBSquad) Malang adalah sebuah Komunitas yang

terbentuk karena memiliki pengalaman dan pengetahuan yang sama tentang cover

dance, idol K-Pop dan kecintaan pada budaya korea. Kecintaan pada sosok idol

K-Pop yang ia wujudkan dalam bentuk bermain peran (roleplay) layaknya
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seorang idol K-Pop melalui cover dance. Ketika komunitas ini eksis mengikuti

berbagai kompetisi cover dance maupun mengunggah penampilan cover dance

mereka di media, artinya mereka mencoba menunjukan identitas mereka agar

diakui identitasnya.

Seorang roleplayer yang sedang melakukn cover dance sebenarnya

mencoba memberi identitas diri pada dirinya sendiri. Semakin dia eksis dan

dikenal publik melalui cover dance dan ketika ia bermain peran untuk

bertransformasi menjadi idol, itu artinya ia menunjukan identitas seorang idol

yang sedang melakat pada dirinya saat itu. Selain itu juga secara bersamaan si

roleplayer ini juga menunjukan identitas sosialnya sebagai seseorang yang

tergabung di komunitas pecinta K-Pop bernama Shapphire Blue Squad (SBSquad)

Malang.

Roleplay dalam representasi Hallyu Wave tidak hanya sekedar identitas

sosial sekaligus menjadi hegemoni identitas. Roleplay menjadi bahasa untuk

memaknai cover dance. Komunitas SBSquad Malang yang semula melakukan

cover dance sebagai bentuk pengakuan identitas ternyata mengandung unsur tata

nilai dan kelakuan sebagai akibat dari Hallyu Wave.

Crish Barker (2004), mengatakan bahwa identitas sosial sangat bergantung

pada semua tindakan yang dilakukan dalam kehidupan sosial tempat dimana

individu tersebut bergabung. Menurut sherman (1994), “setiap orang berusaha

membangun sebuah identitas sosial (social identity), sebuah representasi diri yang

membantu kita mengkonseptualisasikan dan mengevaluasikan siapa diri kita.
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Dengan mengetahui siapa diri kita, kita akan dapat mengetahui siapa diri (Self)

dan siapa orang lain (Others)”.

Menurut teori yang diungkapkan Sherman ini, penulis menjelaskan bahwa

dalam hubungan sosial bermasyarakat setiap individu akan membangun identitas

sosialnya masing-masing sesuai dengan kebutuhannya. Dengan adanya identitas

yang dimiliki oleh seseorang, itu akan membantu mempermudah individu untuk

mengetahui dan dikenal oleh khalayak dari kelompok sosial mana kita berasal dan

hal ini secara otomatis menjadi evaluasi bagi diri sendiri bahwa dari kategori

sosial mana diri ini berasal dan identitas sosial apa saja yang melakat pada diri

kita.

b. Representasi dalam Gelombang Hollywood, Bollywood dan Hallyu Wave

1. Representasi hollywood

Dalam kasus film sebagai representasi budaya, film tidak hanya

mengkonstruksikan nilai-nilai budaya tertentu di dalam dirinya sendiri, tapi juga

tentang bagaimana nilai-nilai tadi diproduksi dan bagaimana nilai itu dikonsumsi

oleh masyarakat yang menyaksikan film tersebut. Jadi ada semacam proses

pertukaran kode-kode kebudayaan dalam tindakan menonton film sebagai

representasi budaya.

Dalam film laga ala Hollywood seringkali digambarkan bagaimana orang

Amerika memulu sebagai pahlawan pembela kebenaran. Dan sebaliknya yang

namanya penjahat atau teroris adalah orang Timur Tengah, atau orang Rusia. Film

ini adalah sebuah upaya representasi yang cenderung manipulatif.
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Hollywood menggambarkan yang namanya teroris itu adalah melulu orang

Timut Tengah. Karena sangat jarang film Hollywood menggambarkan bahwa

teroris itu orang Amerika. Sebaliknya jika kita bertanya kepada orang Iran, siapa

yang mereka sebut sebagai teroris, jawabannya kemungkinan justru orang

Amerika itu sendiri.

Representasi di sini harus lebih dilihat sebagai upaya menyajikan ulang

sebuah realitas. Dalam usaha menyajikan ulang ini tentunya sampai kapan juga

tidak akan pernah menyajikan dirinya sebagai realitas yang aslinya. Film sebagai

representasi budaya hanyalah sebagai second hand reality.

Belum lagi jika kita membedah lebih lanjut bagaimana proses produksi

film sebagai proses representasi tadi. Di balik proses representasi ada siapa saja

yang terlibat di dalamnya, dalam rangka kepentingan apa, dan bagaimana

representasi yang mereka lakukan. Jadi yang namanya representasi itu sangat sulit

untuk dibilang netral atau alamiah.

2. Representasi Bollywood

Sampai saat ini India masih menjadi negara paling produktif memproduksi

film setelah perfilman Hollywood. Industri perfilman yang terkenal dengan nama

Bollywood ini sering kali menyajikan tontonan yang tidak kalah bagus dari negara

lain dan memiliki ciri khas tersendiri. Sedangkan berkaitan dengan muatan isi film

sendiri, tak bisa disangkal lagi film India sangat bergantung pada musik, lagu,

serta tarian yang ada di dalamnya sebagai daya tarik utama (Kurnia. 2008: 66).

Sehingga dapat diperhatikan, hampir seluruh film produksi Bollywood memiliki

momen musikal, dimana para pemain selalu bernyanyi dan berdansa disela-sela
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alur cerita, seperti halnya film Kuch Kuch Hota Hai (1998) yang didalamnya

identik dengan ciri khas perfilman India.

Dalam film India, ada nilai-nilai ketimuran yang melekat pada peran yang

dimainkan oleh aktrisnya sebagai wanita India. Di antaranya adalah penghormatan

terhadap suami, kasih sayang seorang ibu, kerelaan berkorban demi keluarga, dan

nilai-nilai tradisi lainnya. Dan semodern-modernnya karakter perempuan dalam

film Bollywood, pasti ada adegan-adegan menggunakan kain sari, berdoa

menghadap altar, atau memberikan aratik (tanda merah di kening suami). Itu

semua adalah ciri khas film Bollywood yang lebih memiliki muatan-muatan

budaya lokal dan nilai-nilai ketimuran.

Film Bollywood merepresentasikan musik dan tarian india dengan penari

cantik, seksi dan tampan yang memakai kain sari, tari seakan menjadi bagian yang

tidak bisa dihilangkan dalam film Bollywood, serta menampilkan budaya

hegemoni patriarkhi yang mencolok disetiap adegannya.

3. Representasi Hallyu

Korea Selatan dengan populasi 50 Juta jiwa kini menjelma menjadi

Hollywood di Timur, yang didambakan oleh jutaan penggear dari Jepang hingga

Indonesia. Masyarakat Korea menggunakan pola “Hallyu” untuk menjelaskan

fenomena keberhasilan Korean Wave berhasil mendapat apresiasi di setiap Negara

di dunia dan bahkan sekarang masyarakat sudah mengenal istilah Hallyu-wood

atau Hallyu Wave.

Hallyu Wave mampu menghegemoni dunia melalui empat jenis cultur

(makanan, pakaian, bahasa, dan budaya). Jika kita melihat tentang bagaimana
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Hallyu Wave sebagai representasi budaya Timur yang sudah tersebar di seluruh

dunia, K-Pop dan K-Drama berhasil menghegemoni melalui empat cultur itu tadi.

Orang mulai tertarik untuk belajar bahasa dan kebudayaan korea. Makanan khas

Korea kini bisa dijumpai dimana-mana termasuk Indonesia. Melaui K-Pop kini

style berpakaian, gaya rambut, make up dan kosmetik kini berkiblat pada Korea.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan, kritik Stuart Hall dalam teori

representasi dalam melihat fenomena K-Pop cover dance menunjukkan K-Pop

sebagai budaya dari Korea Selatan adalah sebuah kelompok kecil tapi

mendominasi dengan lur biasa. K-Pop mampu menumbuhkan ruang tumbuh

identitas negaranya melalui kempuan dalam menyebarkan budaya mereka.


