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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Penelitian Terdahulu  

Penelitian terdahulu adalah salah satu cara bagi peneliti untuk 

mendapatkan referensi dari beberapa penelitian yang dilakukan oleh peneliti 

lain dengan maksud untuk dijadikan bahan perbandingan dalam menganalisis 

data. Bahan referensi yang diambil oleh peneliti sebagai bahan acuan juga 

memiliki tema, pokok permasalahan, maupun berkaitan dengan judul yang 

diambil oleh peneliti sehingga nantinya ditemukan beberapa relevansi. 

Pada penelitian milik Akhmad Yusuf contohnya, penelitiannya membahas 

mengenai Hiperrealitas Simulakra Media Sosial (2018). Penelitian ini 

memperlihatkan bagaimana mahasiswa jurusan KPI sangat terobsesi pada 

Instagram. Hiperrealitas yang tejadi berupa mereka menganggap apapun yang 

diposting kedalam media sosial instagram haruslah sempurna maka tidak 

jarang mereka akan menyempurnakan foto maupun video yang akan mereka 

upload dengan mengedit menggunakan aplikasi editing. Ini membuktikan 

adanya hiperrealitas yang terjadi pada media sosial. Seperti yang telah 

dijelaskan oleh Jean Baudrillard mengenai hiperrealitas media itu pasti ada. 

Dalam jurnal Herima Hendrawan, Emmy, dan Marisa (2018) mengenai 

Hiperrealitas Pengguna Instagram di Lingkungan Fisip Universitas Maritim 

Raja Ali Haji ini menjelaskan mengenai adanya ketergantungan dalam 

penggunaan instagram seperti mengakses setiap hari, mengikuti akun yang 

sesuai minatnya, dan senang ketika mendapat ‘like’. Ketergantungan akan 
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media sosial berupa Instagram ini dapat menjadikan hidup dalam simulasi 

digital dimana individu ingin menjadi individu yang lain yang padahal itu bisa 

jadi tidak sesuai dengan diri mereka sendiri sehingga mereka membuat realitas 

baru. Selain itu subjek juga sebisa mungkin memberikan postingan yang 

maksimal entah dengan editing, teknik pengambilan gambar, maupun isi 

konten yang lebih lenjut disebut dengan hiperrealitas. 

Penelitian ini juga membuktikan bahwa pengguna media sosial menciptakan 

hiperrealitas pada diri mereka sendiri yang mana sesuai dengan konsep yang 

dijelaskan pada teori hiperrealitas dimana mereka akan menggunakan dan membuat 

realitas baru pada diri mereka sendiri dengan tujuan tertentu. 

Selain itu hiperrealitas yang juga terjadi pada tokoh-tokoh politik juga 

dilakukan dengan maksud berusaha untuk mengkonstruksi masyarakat 

mengenai pandangannya akan suatu tokoh tertentu. Contohnya pada penelitian 

milik Frenda Yentin Madiana (2017) mengenai Media Sosial dan Hiperrealitas 

Hary Tanoesoedibjo Sebagai Politikus yang di hiperrealitaskan memiliki 

religius akan Islam juga menjelaskan mengenai identitas diri dari Hary 

Tanoesoedibjo yang dibuat melalui media sosial berupa facebook. Dalam 

media sosialnya Hary Tanoesoedibjo yang merupakan tokoh politik 

mengunggah beberapa postingan yang didalamnya terdapat tanda akan 

religious islam seperti penggunaan sorban, peci, dan melakukan aktivitas 

keagamaan seperti mengunjuni pesantren, melakukan ibadah dzikir dan 

mengesampingkan realitas bahwa Hary Tanoesoedibjo adalah seorang kritiani. 

Hiperrealitas yang dibuat ini bertujuan untuk menggambarkan bahwa subjek 

merupakan orang yang religius. 
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Dalam jurnal yang ditulis oleh Herlinda Fitria (2015) tentang Hiperrealitas 

dalam Social Media, Studi Kasus pada Makan Cantik di Senopati Pada 

Masyarakat Perkotaan ini menjelaskan tentang masyarakat yang berlomba-

lomba untuk mengunggah foto makanan di restoran mulai dari menengah 

keatas yang bertempat di Senopati. Pada dasarnya subjek tidak mementingkan 

rasa dan harga dari makanan tersebut, melainkan keunikan penyajian makanan 

yang bagus untuk difoto dan di pamerkan di media sosial serta design ruangan 

yang menarik pula. Hal ini timbul hiperrealitas dimana fakta-fakta lain tidak 

diangkat seperti rasa dari makanan itu sendiri, jenis makanan yang sebenarnya 

ditempat lain ada dan lebih murah, serta hanya mementingkan hasil foto yang 

bagus untuk di posting melalui facebook, Instagram, twitter, dll. 

Dari penelitian tersebut, pengguna media sosial hanyalah membuat atau 

mem-frame suatu fakta sedemikian rupa yang sesuai dengan keinginan mereka. 

Mereka mengesampingkan realitas yang seharusnya juga di ungkapkan dan 

membuat realitas yang mereka inginkan. Hiperrealitas yang terjadi ini karena 

adanya fanatisme pada media sosial yang sedang eksis di lingkungan 

masyarakat. 

Selain itu terdapat penelitian mengenai media sosial sendiri terutama pada 

cyberspace dimana banyak digunakan oleh masyarakat yang serba modern ini. 

Dalam jurnal Yanti Dwi Astuti (2015) berjudul Dari Simulasi Realitas Sosial 

hingga Hiperrealitas Visual: Tinjauan Komunikasi Vistual Melalui Sosial 

Media di Cyberspace ini membahas mengenai peran cyberspace menjadi 

perubahan besar dalam masyarakat untuk berkomunikasi.  



 

28 
 

Pada mulanya konsep cyberspace adalah mempermudah masyarakat dalam 

berkomunikasi secara luas yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, namun 

semakin lama cyberspace yang dapat berupa media sosial seperti Instagram, 

facebook, twitter, youtube menjadi tempat individu untuk membentuk identitas 

diri itu sendiri, sehingga nyata dan palsu menjadi satu. 

Dalam jurnal milik Elly Komala (2018) tentang Media Sosial Sebagai 

Sebuah Ruang Hiperealitas Studi Kasus Pada Twitter ini menjelaskan 

mengenai bahwa twitter memang digunakan untuk menciptakan ruang-ruang 

yang dibuat oleh individu tertentu dan menciptakan realitas baru dari identitas 

diri individu tersebut. Adanya hiperrealitas pada twitter diperjelas dengan 

banyaknya kata, foto, maupun video singkat untuk menggiring konstruksi 

masyarakat akan diri mereka.  

Dalam penelitian ini membuktikan bahwa media sosial sudah memberikan 

dampak hiperrealitas pada masyarakat yang menggunakannya. Twitter 

merupakan media sosial yang lebih dulu dari pada Instagram dan media sosial 

lainnya yang sedang marak digunakan masa kini. Pada media sosial twitter pun 

hiperrealitas sudah timbul. Dimana mereka membuat realitas pada diri mereka 

sendiri.  

Dalam jurnal yang ditulis Edy dan Umaimah mengenai Budaya Populer 

dan Simulacra Kawula Muda Jakarta dalam Penggnaan Situs Video Youtube 

(Kasus Unggah Video Gamaliel-Audrey dan Sinta-Jojo) (2013) menjelaskan 

mengenai adanya hiperrealitas yang timbul antara penyedia konten video 

maupun penikmat dari konten video. Kondisi realitas yang dibuat hadir ketika 

video yang sengaja dibuat atau ditata terlebih dahulu dengan alasan untuk 
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bersenang-senang saja yang pada akhirnya dikonstruksi masyarakat sebagai 

hiburan semata. Hal ini menjadikan hiperrealitas pada media sosial terutama 

youtube sebagai hal yang umum dan biasa. 

Penelitian ini mendukung adanya penelitian yang dilakukan oleh peneliti 

dimana youtube memiliki dampak pada masyarakat sosial. Dalam youtube 

hiperrealitas pasti terjadi dimana mereka akan menata terlebih dahulu mulai 

dari keperluan alat berupa kamera, tripot, handphone, dan alat pendukung 

lainnya, lalu adanya skenario dimana kata-kata atau percakapan yang akan 

dilakukan di depan kamera, take video yang dirasa sempurna, angle yang 

sesuai dengan keinginan dan dirasa memiliki view yang bagus, dan masih 

banyak lagi. Hal tersebut juga disebut sebagai hiperrealitas yang terjadi pada 

media sosial. 

Terdapat jurnal internasional yang mendukung penelitian yang dilakukan 

oleh peneliti, yaitu jurnal yang di buat oleh Adita Miranti mengenai Visual 

Hyper Reality of Teenagers in Social Media with Photographs as 

Communication Media tahun 2017. Dalam jurnal internasional ini ada dampak 

yang timbul yang di akibatkan oleh adanya hiperrealitas yang terjadi pada 

media sosial, dalam jurnal juga di jelaskan bagaimana hiperrealitas dapat 

terjadi pada media sosial seperti path, Instagram, facebook, twitter dan media 

sosial lainnya. Dalam jurnal ini menjelaskan bahwa hiperrealitas pasti terjadi 

dalam media sosial dimana masyarakat pasti membuat realitas baru dan 

beranggapan bahwa kehidupan sosialnya seperti dalam kehidupan virtual di 

media sosial. 
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Dalam penelitian yang dilakukan oleh Krisna Ayu Kartika Putri juga 

menjelaskan mengenai adanya hiperrealitas pada penggemar Kpop terutama 

pada fandom Army dan Exo-L yang dilakukan dalam penelitiannya. 

Hiperrealitas yang digambarkan dalam penelitian ini juga mengarah pada 

realitas yang dibuat oleh penggemar itu sendiri dimana menganggap idola 

mereka adalah pacar bahkan suami mereka. Disini konsep hiperrealitas menjadi 

konsep yang sama oleh peneliti dimana terjadi realitas yang dibuat sendiri oleh 

subjek tertentu. 

Penelitian lain yang dilakukan oleh Muhamad Ardiansyah ini mendukung 

penelitian yang dilakukan oleh peneliti yang mana dalam penelitian tersebut 

menjelaskan bagaimana banyak mahasiswa yang menggunakan smartphone 

mereka untuk meng-akses media sosial seperti Instagram, Twitter, dan media 

sosial lainnya sebagai hiburan mereka sehari-hari. Dalam hal ini mendukung 

penelitian yang dilakukan peneliti dimana terjadi adanya hiperrealitas pada 

media sosial terutama pada aplikasi youtube yang kini dianggap dapat 

menggantikan televisi untuk menghibur keseharian mereka. Mahasiswa 

pengguna media sosial pasti pernah melakukan hiperrealitas pada media sosial 

mereka.  

Adanya hiperrealitas pada media sosial ini sengaja dilakukan dan di 

anggap sebagai hal yang wajar dalam penggunaan media sosial. Tidak jarang 

pengguna media sosial ini beranggapan bahwa hiperrealitas yang mereka 

lakukan merupakan sebuah karya seni. Contoh halnya video singkat mengenai 

kegiatan sehari-hari mereka pasti dalam pembuatan video butuh aplikasi 

pendukung dalam pembuatannya dan hal ini disebut sebagai videografi. 
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Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

No. Penulis Hasil Relevansi 

1. Akhmad Yusuf 

(2018) 

Hiperealitas 

Simulakra 

Media Sosial 

Adanya hiperrealitas 

yang terjadi pada 

mahasiswa KPI  

(Komunikasi dan 

Penyiaran Islam) dimana 

mahasiswa tersebut 

menganggap bahwa 

untuk mem-posting foto 

maupun video di media 

sosial termasuk 

instagram haruslah 

sempurna dan baik untuk 

dikonsumsi masyarakat 

menurut mereka. Dari 

fenomena ini mereka 

lupa akan jati diri 

mereka dan cenderung 

membuat realitas baru 

yang dianggap 

sempurna. 

Relevansi dari penelitian 

ini ialah bahwa 

hiperrealitas pada media 

sosial terjadi dimana 

masyarakat membuat 

realitas akan diri mereka 

dengan cara memilah dan 

menyempurnakan foto 

maupun video sebelum di 

dinikmati oleh masyarakat 

secara luas. Secara tidak 

langsung identitas diri 

akan dibuat oleh individu 

tersebut. 

2. Herima 

Hendrawan, 

Emmy Solina, 

dan Elsera 

Merisa (2018) 

Hiperrealitas 

Pengguna 

Instagram di 

Lingkungan 

Fisip 

Universitas 

Maritim Raja 

Ali Haji 

Dalam penelitian ini 

kecenderungan akan 

Instagram terlihat jelas. 

Mahasiswa menganggap 

bahwa Instagram 

merupakan tolak ukur 

dalam status sosial 

mereka. Padahal media 

sosial hanyalah sesuatu 

yang maya dimana 

semua dapat terjadi 

tanpa tahu 

kebenarannya. 

Relevansinya adalah 

bahwa media sosial yang 

merupakan tempat dimana 

masyarakat lebih 

mengutamakannya 

disbanding dunia real 

mereka. Hal ini ditandai 

dengan status sosial yang 

diukur lewat media maya 

dan mereka merefleksikan 

diri mereka sesuai 

keinginan mereka supaya 

di konstruksi oleh 

masyarakat. 

3. Frenda Yentin 

Madiana (2017) 

Media Sosial 

dan 

Hiperrealitas 

Hary 

Tanoesoedibjo 

Sebagai 

Hiperrealitas timbul 

pada postingan fanpage 

milik Hary 

Tanoesoedibjo di 

facebook dimana 

kontennya mengarah ke-

keagamaan atau religius 

islam seperti 

Relevansinya berupa 

bahwa media sosial 

menjadi ajang 

sebagaimana masyarakat 

menilai diri individu 

tersebut melalui hasil dari 

refleksi diri pada media 

sosial. Hiperrealitas akan 



 

32 
 

No. Penulis Hasil Relevansi 

Politikus 

Religius Islam 

penggunaan peci, 

sorban, dan kegiatan 

religius lainnya padahal 

faktanya Hary 

Tanoesoedibjo beragama 

kritiani. Disini ada 

realitas yang dibuat oleh 

subjek dengan maksud 

menarik simpatik 

masyarakat mengenai 

peran aktifnya dalam 

kegiatan keagamaan 

islam. 

timbul ketika fakta mereka 

yang ada di dunia maya 

dan di dunia nyata 

dicampur adukkan 

menjadi realitas baru 

untuk di konsumsi 

masyarakat. Dengan 

begini maka jadi diri 

seseorang akan dikemas 

sesuai dengan konstruksi 

dari masyarakat itu 

sendiri. 

4. Herlinda Fitria 

(2015) 

Hiperrealitas 

dalam Social 

Media, Studi 

Kasus pada 

Makan Cantik di 

Senopati Pada 

Masyarakat 

Perkotaan 

Makan cantik 

merupakan kegiatan 

yang identik dengan 

makan di restoran 

menengah keatas yang 

memiliki design interior 

maupun cara plating 

yang bagus untuk difoto 

maupun di video untuk 

dipamerkan kekhalayak 

lewat media sosial 

Instagram. Disini timbul 

hiperrealitas dimana 

subjek 

mengesampingkan harga 

makanan dan rasanya 

melainkan hanya estetika 

dalam foto maupun 

video yang di ambil dan 

posting. 

Relevansi dari penelitian 

ini adalah bahwa mereka 

mempertimbangkan 

beberapa hal sebelum 

mem-posting sesuatu di 

akun media sosial mereka. 

Padahal hal tersebut tidak 

sesuai dengan kehidupan 

realitas dimana 

kebanyakan hasil dari 

spontantas diri seseorang. 

Mereka membuat realitas 

baru dan 

mengesampingkan fakta 

lain yang seharusnya juga 

di publikasikan, yaitu jadi 

diri akan suatu hal 

termasuk jati diri akan diri 

mereka sendiri. 

5. Yanti Dwi 

Astuti (2015) 

Dari Simulasi 

Realitas Sosial 

hingga 

Hiperrealitas 

Visual: Tinjauan 

Komunikasi 

Vistual Melalui 

Sosial Media di 

Cyberspace adalah salah 

satu kecanggihan dimana 

masyarakat telah bebas 

berkomunikasi dengan 

siapapun tanpa batas 

ruang dan waktu. 

Cyberspace dapat berupa 

media sosial seperti 

Instagram, facebook, 

youtube,dll. 

Relevansinya yaitu 

hiperrealitas merupakan 

hal yang selalu ada pada 

media sosial. Karena pada 

dasarnya dunia maya 

merupakan dunia yang 

dapat dibuat dengan 

mudahnya. Penelitian ini 

juga menjelaskan bahwa 

cyberscape mengenalkan 
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No. Penulis Hasil Relevansi 

Cyberspace Hiperrealitas timbul 

dimana masyarakat lebih 

nyaman dengan dunia 

maya dari pada dunia 

real yang merefleksikan 

diri mereka secara utuh. 

masyarakat akan interaksi 

tanpa dibatasi ruang dan 

waktu yang merupakan 

ciri-ciri dari media sosial. 

Dari sinilah diketahui 

bahwa media sosial 

berbeda jauh dengan dunia 

nyata dan hiperrealitas 

dapat dilakukan 

dimanapun dan kapanpun 

selama mereka berada di 

dunia maya.  

6. Elly Komala 

(2018) Media 

Sosial Sebagai 

Sebuah Ruang 

Hiperealitas 

Studi Kasus 

Pada Twitter 

Hiperrealitas timbul 

pengguna media sosial 

berupa twitter. Salah 

satu contoh adanya 

hiperrealitas adalah  

mengunggah video 

maupun foto yang tidak 

sesuai dengan realitas. 

Relevansinya adalah 

bahwa hiperrealitas terjadi 

di media sosial dengan 

mudahnya. Foto dan video 

dapat disebar luaskan 

tanpa batasan apapun. 

Hiperrealitas timbul ketika 

fakta yang mereka buat 

tidak sesuai dengan fakta 

real yang ada. 

7. Edy Chandra 

dan Umaimah 

Wahid (2013) 

Budaya Populer 

dan Simulacra 

Kawula Muda 

Jakarta dalam 

Penggnaan Situs 

Video Youtube 

(Kasus Unggah 

Video Gamaliel-

Audrey dan 

Sinta-Jojo) 

Dalam penggunaan 

media sosial berupa 

youtube terdapat 

hiperrealitas dimana 

video memang sengaja 

di setting untuk di 

nikmati. Video youtube 

di anggap suatu 

fenomena hiperrealitas 

yang wajar bagi 

masyarakat. 

Relevansi dari penelitian 

ini ialah hiperrealitas yang 

terjadi pada media sosial 

berupa youtube. Dari 

youtube, masyarakat 

dengan leluasa menikmati 

video yang ditawarkan 

maupun membuat video 

yang mereka inginkan. 

Dengan alasan ini youtube 

menjadi tempat bagi 

mereka yang ingin 

merefleksikan diri mereka 

pada masyarakat yang tak 

jarang justru membuat diri 

mereka dikenal 

masyarakat dan dinilai 

sebagai individu tertentu 

oleh masyarakat. Tak 

jarang hiperrealitas terjadi 

dimana realitas maya dan 
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No. Penulis Hasil Relevansi 

nyata bercampur menjadi 

suatu hal yang biasa untuk 

di konsumsi menurut 

pengguna media sosial 

maupun masyarakat luas. 

8. Adita Miranti 

(2017), Visual 

Hyper Reality of 

Teenagers in 

Social Media 

with 

Photographs as 

Communication 

Media 

Dalam penelitian ini 

dijelaskan bagaimana 

hiperrealitas terjadi pada 

media sosial, tidak hanya 

pada satu media sosial 

saja, namun hampir 

semua media sosial 

dapat menimbulkan 

lifestyle berupa 

hiperrealitas dimana 

mereka membuat realitas 

sendiri dan merasa 

kehidupan sosialnya 

seperti halnya yang ada 

pada kehidupan real 

mereka. 

Relenvansi yang terjadi 

pada penelitian ini adalah 

bahwa hiperrealitas timbul 

pada media sosial, 

masyarakat akan membuat 

realitasnya dalam media 

sosial. Seolah-olah media 

sosial memang merupakan 

tempat untuk membuat 

realitas akan diri mereka 

sendiri sehingga dapat di 

konstruksi oleh 

masyarakat sekitar. 

9. Krisna Ayu 

Kartika Putri 

(2019), K-Pop 

Sebagai 

Hiperrealitas 

Studi pada 

Army dan Exo-

L di Malang 

Pada penelitian yang 

dilakukan oleh Krisna 

ini mengarah pada 

adanya hiperrealitas 

yang terjadi pada 

penggemar Kpop 

terutama pada fandom 

Army (nama penggemar 

boyband BTS) dan Exo-

L (nama penggemar 

boyband EXO). 

Fenomena hiperrealitas 

yang digambarkan dalam 

penelitian ini adalah 

dimana penggemar 

beranggapan bahwa idol 

yang mereka sukai 

merupakan pacar bahkan 

suami mereka. 

Penggemar tidak akan 

ragu-ragu menyebutkan 

bahwa mereka 

Relevansi dari penelitian 

tersebut terhadap 

penelitian yang dilakukan 

oleh peneliti adalah 

konsep hiperrealitas 

dimana subjek penelitian 

membuat realitas yang 

bahkan sebenarnya bukan 

merupakan realitas. Subjek 

tersebut 

mengesampingkan bahwa 

realitas buatan tersebut 

hanyalah realitas maya 

yang mereka buat sendiri 

tanpa adanya dasar fakta 

yang ada. Para penggemar 

juga mengetahui bahwa 

sebenarnya idol mereka 

bukanlah suami, namun 

karena budaya kpop yang 

beranggapan bahwa idol 

adalah milik mereka, maka 
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No. Penulis Hasil Relevansi 

merupakan istri sah dari 

idol tersebut. 

hiperrealitas itupun 

muncul. Sama halnya pada 

penelitian yang dilakukan 

peneliti dimana subjek 

penelitian ini sebenarnya 

menyadari bahwa ada 

realitas yang sengaja 

dibuat oleh subjek dengan 

alasan supaya layak untuk 

dikonsumsi pengguna 

media sosial termasuk 

pengguna youtube. 

10. Muhamad 

Ardiansyah 

(2017), 

Hiperrealitas 

Penggunaan 

Gadget pada 

Mahasiswa di 

Kota Malang 

(Studi 

Mahasiswa 

Pengguna 

Smartphone) 

Dalam penelitian yang 

dilakukan oleh 

Muhamad Ardiansyah, 

hiperrealitas hadir dalam 

lingkup mahasiswa di 

kota Malang dengan 

melalui gadget yang 

digunakan dalam 

kehidupan sehari-hari. 

Dalam penelitian ini 

terlihat bahwa 

mahasiswa di Kota 

Malang memiliki peran 

yang berbeda-beda 

ketika mereka 

menggunakan gadget, 

salah satu contohnya 

adalah game dimana 

mereka para pengguna 

smartphone yang 

menginstal aplikasi 

game akan memiliki 

peran sesuai dengan 

game yang mereka 

mainkan dan tidak 

jarang pengguna tersebut 

menggunakan nama atau 

identitas yang tidak 

sesuai dengan realitas 

aslinya. 

Relevansi dalam penelitian 

ini dengan penelitian yang 

dilakukan oleh peneliti 

adalah bahwa adanya 

hiperrealitas yang terjadi 

pada masyarakat 

terkhususnya mahasiswa 

dalam hiperralitas media 

sosial ini di 

representasikan bahwa 

mahasiswa memiliki peran 

lain dalam dunia maya 

mereka yang mana tidak 

jarang berbeda jauh 

dengan realitas nyata 

kehidupan mereka. 
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2.2 Tinjauan Pustaka 

a. Hiperrealitas 

konsep dari adanya hiperrealitas timbul akibat kehadiran dari 

simulasi maupun simulakra dan simulakrum. Hiperrealitas merupakan 

hasil dari adanya simulasi yang terjadi pada masyarakat. Simulasi maupun 

simulacra dari pemikiran baudrillard ini sedikit berbeda dengan konsep 

simulasi maupun simulacra yang di sampaikan oleh beberapa ilmuan 

sosial seperti Walter Benjamin. Walter Benjamin menjelaskan bahwa 

simulasi merupakan kondisi individu meniru atau menyalin sebuah 

realitas, sehingga memungkinkan individu memiliki realitas yang sama 

dengan individu lain karena adanya proses menyalin realitas. Benjamin 

mencoba memberikan penjelasan tersebut melalui fotografi dimana ia 

beranggapan fotografi lebih mungkin mengalami penyalinan realitas dalam 

bentuk model citraan, kesempurnaan jauh lebih berkualitas, yang mana 

jauh lebih sempurna dibanding hasil gambar lukisan dengan tangan. 

Benjamin menjelaskan konsep dari simulasi pada konsep hiperrealitas ini 

secara sederhana. 

Sedangkan Baudrillard mendeskripsikannya menjadi lebih spesifik 

dan khusus. Simulasi menurutnya merupakan suatu kondisi dimana 

individu meniru, menduplikasi, atau mengkopi sesuatu yang lain sebagai 

modelnya. Sedangkan simulacra adalah kondisi individu tidak 

menduplikasi sesuatu sebagai model rujukannya melainkan menduplikasi 

dirinya sendiri. Disitulah baudrillard menjelaskan bahwa simulacra 

merupakan konsep sempurna untuk melahirkan Hiperrealitas dimana suatu 
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hal mencoba menduplikasi dirinya sendiri. Membuat realitas baru akan 

dirinya, sehingga identitas dari individu tersebut ada pada dua hal yang 

berbeda. Dari sini lah timbul adanya sesuatu yang nyata berbaur dengan 

sesuatu yang semu (Piliang, 2004). 

b. Hiperrealitas Media 

Jean Baudrillard menggunakan istilah hiperrealitas untuk menjelaskan 

rekayasa makna di dalam sebuah media. Hiperrealitas komunikasi, media dan 

makna menciptakan satu kondisi dimana kesemuannya dianggap nyata dari 

kenyataan itu sendiri, dan kepalsuan merupakan kebenaran. Isu yang dibuat 

jauh lebih dipercaya dari pada informasi dengan realitas yang ada. Hal ini 

yang mengakibatkan tidak dapatnya membedakan antara kebenaran dengan 

kepalsuan. Berkembangnya hiperrealitas komunikasi dan media tidak lepas 

dari perkembangan teknologi yang telah berkembang mencapai pada 

teknologi simulasi (Azwar, 2014). 

Dalam konteks pada media, penciptaan realitas media yang tidak lagi 

mengacu pada realitas yang ada pada dunia nyata sebagai referensinya. 

Sehingga realitas tersebut menjadi semacam realitas kedua yang referensinya 

merupakan individu itu sendiri, Baudrillard menyebutnya sebagai simulakra. 

Lebih jauhnya, dalam The Gulf War did not Take Place, Jean Baudrillard 

menjelaskan simulacra of media ini dalam sebuah bentuk penciptaan citra 

atau image seperti perang. Bahwa pada dasarnya yang kita lihat perang 

melalui media merupakan representasi suatu kekejaman yang sesungguhnya, 

padahal itu semua dapat di-setting oleh media, menampilkan seakan-akan 

realitas yang dibuat adalah bentuk nyata. 
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Media menciptakan arak-arakan simulacrum seperti kebrutalan massa 

sebuah partai, konflik antar ras, konflik antar agama, antar suku, dan masih 

banyak lagi yang menyebarkan banyak kepalsuan informasi, menaburkan 

kesemuan atas citra yang dibuat, menciptakan topeng-topeng dilingkungan 

masyarakat (Piliang, 2004). 

Dalam bukunya yang berjudul masyarakat konsumsi, Jean 

Baudrillard menjelaskan bahwa media merupakan pesan yang artinya 

media memberikan suatu pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat 

yang juga mengkonsumsi hasil dari media. Semakin dalam penyempurnaan 

teknisnya maka dunia realitas juga akan semakin otomatis akan menghilang. 

Apa yang dibawa oleh media dimana Baudrillard mengkritisi tentang media 

televisi adalah ideologi sebuah dunia dimana mereka bisa dengan leluasa 

memvisualisasikan dengan baik, melakukan teknik cutting atau pemotongan 

video, istilah bisa dibaca melalui tanda, dan lain sebagainya.  

Dalam penjelasan Baudrillard masyarakat yang konsumtif terutama 

pada media dimana lebih tepatnya media sosial beranggapan bahwa 

mereka memiliki identitas diri yang berbeda dengan orang lain dengan 

alasan karena mereka membentuk identitas akan diri mereka sendiri. 

Dalam ranah konsumtif, masyarakat merasa bahwa diri mereka unik, 

namun pada kenyataannya kita sangat menyerupai orang tersebut dalam 

kelompok sosial kita, anggota dari kelompok yang mengkonsumsi sesuatu 

yang sama. Jadi lebih jelasnya kita bukan lah sebebas sesuai dengan apa 

yang kita bayangkan (Baudrillard, 2004). 
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c. Media dalam Sosiologi 

Berbicara mengenai media, pada dasarnya media merupakan 

sarana komunikasi masyarakat entah hanya dengan komunikasi satu arah 

yang biasa dilakukan oleh media massa seperti televisi dan radio ataupun 

juga komunikasi dua arah yang biasa dilakukan dalam media sosial. Media 

memberikan ruang-ruang tertentu untuk masyarakat sebagai wadah mereka 

mendapatkan informasi yang terjadi diluar lingkup masyarakat sehingga 

pandangan masyarakat akan sesuatu menjadi lebih luas lagi. 

Komunikasi pada dasarnya tidak sekedar pertukaran pesan yang 

dilakukan oleh komunikator dengan memakai saluran tertentu, tetapi juga 

berkaitan dengan produksi, konsumsi, dan pertukaran makna sehingga dapat 

memunculkan efek saling memahami dan mengkonstruksi makna pesan yang 

disampaikan dimana dapat berlanjut pada efek sosial, ekonomi, budaya, dan 

politik. Media juga merupakan sebuah alat dimana digunakan untuk 

memindahkan pesan dari sumber kepada penerima. Sebagaimana bentuk dari 

media tersebut maka media merupakan teknologi komunikasi yang berada 

dalam masyarakat yang mana memiliki akibat yaitu hubungan timbal balik 

secara dialektis antara media dan masyarakat. Dengan adanya gagasan 

tersebut hubungan berdialektika antara media dan masyarakat inilah yang 

dapat mengakibatkan munculnya masalah terutama dalam ranah sosial. 

Masalah tersebut yang kini banyak dijadikan objek materi sosiologi media. 

Dalam hal ini, media mengkonstruksi masyarakat dan masyarakat 

juga mengkonstruksi media. Terutama hadirnya media baru atau yang 

biasa disebut new media yang kini menggeser eksistensi media lama 
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seperti televisi dan radio yang digantikan oleh new media berupa youtube, 

Instagram, twitter, dan masih banyak lagi. 

Teknologi juga menunjang semakin eksisnya media baru. Pada 

awal mulanya komputer yang menunjang adanya internet yang dimana 

memberikan kemudahan bagi manusia untuk melakukan hubungan dengan 

siapapun tanpa adanya batasan ruang dan waktu scara geografis. Mereka 

yang melakukan komunikasi dalam media juga tidak hadir secara fisikal 

karena adanya situs jaringan terhubung seperti facebook, twitter, blog, 

bahkan yang sekarang banyak digunakan oleh masyarakat secara luas yaitu 

youtube dan Instagram. Kini masyarakat semakin dimudahkan dalam 

mengakses internet dan media baru dengan adanya smartphone atau 

telepon pintar. 

Dalam ranah media baru atau new media terdapat media sosial 

yang kini banyak dikonsumsi oleh masyarakat dari berbagai kalangan. 

Media sosial merupakan arena bagi masyarakat untuk menyalurkan 

hakekat diri mereka sebagai makhluk sosial dimana mereka bisa saling 

membagikan informasi atau mendapatkan informasi dari pengguna media 

sosial lainnya. Informasi yang mereka butuhkan adalah informasi yang 

kaya baik dilihat dari jenis dan sifatnya. Dengan demikian internet 

memiliki kedudukan sebagai media sosial yang dapat memberikan peluang 

bagi manusia untuk membentuk suatu jaringan dalam konteks dimana 

saling bertukar infomasi. Kondisi ini dapat menimbulkan akibat untuk 

membentuk ikatan sosial secara virtual. 
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Pengguna internet ini biasanya disebut sebagai komunitas maya. 

Komunitas maya merupakan wadah bagi kelangsungan hidup budaya siber 

(cyber) yang didalamnya melibatkan berbagai aktivitas antara lain saling 

memberikan komentar atau saling serbagi informasi sehingga dapat 

menimbulkan adanya budaya komentar dan budaya berbagi informasi. Dengan 

adanya hal inilah timbul akibat dimana manusia terjebak pada budaya cyber, 

tetapi mencakup pula budaya seperti berkomentar, budaya berbagi informasi 

dan tulisan, foto, video dengan menggunakan internet sebagai medianya. 

Informasi yang dibagikan dan dikomentari oleh masyarakat juga 

memiliki fungsi. Fungsi dari informasi ini mengacu pada kemanfaatan 

media untuk memberikan informasi kepada khalayak. McQuail 

menjelaskan bahwa fungsi informasi dari media mencakup tiga hal yaitu 

pertama, menyediakan informasi mengenai peristiwa dan kondisi yang ada 

pada masyarakat dan dunia. Kedua, menunjukkan adanya hubungan 

kekuatan. Ketiga, memberikan sarana bagi inovasi, adaptasi, dan 

pertumbuhan. Fungsi inilah yang secara umum disebut media sebagai 

sumber berita kepada masyarakat secara umum. 

Dalam media pasti terdapat agenda setting dimana berkaitan 

dengan penataan berita agar sesuai dengan kepentingan produsennya. Hal 

inilah yang terlihat pada bagaimana media memberikan bobot terhadap 

suatu kejadian yang diberitakannya. Pada berita dalam media seperti berita 

apa yang diberitakan oleh stasuin televisi dimana ingin dikonsumsi 

masyarakat dan dikonstruksi, atau dalam ranah radio yang membicarakan 

suatu topik yang dianggap menarik untuk didengarkan oleh masyarakat. 



 

42 
 

Dan kini adanya media sosial tentu juga terdapat agenda setting dimana 

pengguna membuat informasi sedemikian rupa yang mana dianggap layak 

untuk di konsumsi dan di konstruksi oleh pengguna media sosial lainnya 

(Nengah dan Luh Putu, 2018). 

Menurut teori sosiologi komunikasi, produksi suatu komunikasi 

massa adalah aktivitas sosial yang di organisasikan. Isi dari komunikasi 

massa dibuat melalui usaha-usaha yang terorganisir dari berbagai 

partisipan, diproduksi secara massa dan didistribusikan kepada massa pula. 

Dampak dari adanya media juga tidak dapat dihindari oleh masyarakat. 

Seringkali masalah-masalah sosial yang merupakan dampak dari media ini 

terjadi dimasyarakat seperti kenakalan remaja, kekerasan, kejahatan, dan 

kebejatan moral lainnya. Bahkan efek dari media terutama media sosial 

yang lebih parah adalah dampak pornografi dan penggambaran kekerasan 

di dalamnya. 

Hakekatnya komunikasi massa dalam media dapat mendorong 

adanya penyimpangan perilaku pada masyarakat khususnya remaja dan 

anak-anak. Mereka akan meniru aksi-aksi pemeran di dalamnya baik 

dalam film atau video dan foto yang mereka lihat. Dampak dari adanya 

perilaku menyimpang terutama pada aksi-aksi kekerasan dalam media ini 

sudah diteliti secara eksperimental oleh beberapa ahli psikologi. Meski 

penelitian mengenai dampak media ini kebanyakan berorientasi pada 

penelitian psikologi, namun pada sosiologis cenderung untuk 

menitikberatkan mekanisme pengaruh sosial. 
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Banyak kasus dampak media yang merugikan anak-anak pada 

khususnya dimana mereka meniru hal yang ada di dalam media ketika 

mereka merasa itu menarik untuk dilakukan. Secara lebih formal, kasus-

kasus dimana peniruan perilaku dari media ini mengarahkan perhatian 

pada masalah yang relevan scara sosiologis tentang peranan yang 

dimainkan media massa dalam sosialisasi anak-anak dan orang dewasa 

(Charles, 1959) 

d. New Media 

New Media merupakan media komunikasi yang mengarah pada 

konten yang bisa diakses oleh siapa saja, dimana saja, dan kapan saja pada 

setiap perangkat digital yang dimiliki masyarakat secara luas. New Media 

juga memiliki kemampuan untuk melakukan interaksi antara satu dengan 

yang lainnya serta  memungkinkan adanya partisipasi kreatif dari berbagai 

pihak. Hal tersebut berbeda dengan pengertian dari media massa yang 

berusahan untuk menyebar luaskan informasi ke berbagai kalangan, 

namun tidak dimungkinkan adanya partisipasi dari pihak lain selain dari 

sumber yang menyalurkan informasi. 

New media akan selalu memanfaatkan keunggulan, kemampuan 

untuk memanipulasi dan melalui jarngan yang padat serta dapat 

berkomresibel dan interaktif. Masyarakat secara luas kini mengkonsumsi 

informasi yang tidak berwarna. Dari situ maka realitas sosial yang akan 

semakin dipengaruhi oleh tanda dan informasi karena mesin reproduksi 

semakin banyak, bahkan mereka yang merupakan masyarakat Indonesia 

yang menjadi konsumen juga ikut mereproduksi informasi tersebut. 
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Masyarakat kini sudah terpengaruh oleh ketergantungannya akan 

informasi. Tetapi hal tersebut tidak membuat masyarakat semata-mata 

menjadi terpengaruh secara keseluruhan dan tidak dapat kembali pada 

realitasnya. Masyarakat masih menggunakan fungsi subjek untuk secara 

tidak sadar berinteraksi langsung dengan sekitas yang bukan merupakan 

kegiatan sehari-hari yang bukan merupakan bagian dari mengkonsumsi 

informasi dari adanya new media. Hal yang membuat new media banyak 

digunakan masyarakat adalah mempermudah suatu hal yang dirasa dapat 

memperhambat kegiatan masyarakat salah satunya berkomunikasi (Swara, 

2014) 

e. Youtube 

Youtube merupakan salah satu hasil dari media sosial yang 

diluncurkan pada bulan mei 2005. Youtube memudahkan miliaran orang 

untuk menonton, menemukan, dan membagikan beberapa video yang 

beragam. Youtube menyediakan forum bagi orang-orang untuk saling 

berhubungan, memberikan informasi, dan menginspirasi orang lain 

diseluruh dunia melalui konten video yang dibawakan oleh orang-orang 

yang membagikannya. Youtube diciptakan oleh mantan karyawan paypal 

yang merupakan website online komersial yaitu Hurley, Steve Chen, dan 

Jawed Karim pada bulan februari 2005. 

Youtube merupakan video online dimana kegunaan utama dari situs 

ini ialah sebagai media untuk mencari, melihat dan berbagi video dari 

segala penjuru dunia melalui situs web. Kehadiran youtube dilingkungan 

masyarakat membawa pengaruh yang besar terutama pada masyarakat 
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yang memiliki minat pada bidang pembuatan video, mulai dari film 

pendek, dokumenter, hingga video blog atau vlog. Sebagai situs yang 

mudah digunakan dan mudah untuk di akses, banyak pembuat video yang 

dengan bebas  mengunggah konten-konten video mereka untuk 

dipublikasikan (David, Sondakh, & Harilama, 2017). 

Cara kerja dari youtube hampir sama dengan siaran televisi, yaitu 

siapapun bisa membuat channel di akun youtube dan bisa membuat konten 

sesuai diri masing-masing di channel youtube-nya. Jika konten dari video 

menarik, maka akan semakin banyak yang menonton dan dapat 

meningkatkan jumlah viewer dengan kemungkinan mendapatkan like 

semakin banyak dan subscribe meningkat juga. Kita hanya perlu men-

download aplikasi tersebut atau mengunjungi lamannya untuk dapat 

menikmati video yang ditawarkan. Penikmat video juga dimudahkan 

untuk mencari video yang diinginkan melalui searching dan youtube akan 

memberikan beberapa video yang berkaitan dengan yang dicari. 

Youtube kini memiliki keunggulan baru dimana youtuber atau 

vlogger dapat membuat story lewat youtube, selain itu youtube kini juga 

menyediakan fitur berupa teks sehingga mereka padat membuat postingan 

berupa kalimat yang biasanya di manfaatkan youtuber atau vlogger untuk 

memberikan informasi mengenai konten video mereka, jadwal tayang, dan 

lain sebagainya. Tidak hanya kalimat saja, mereka pengguna youtube 

seperti youtuber dan vlogger juga dapat menambahkan foto dalam 

postingan mereka di youtube. Kemajuan fitur inilah yang semakin 

mendukung masyarakat untuk menggunakan media sosial youtube. 
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Youtube dalam ranah hiperrealitas memiliki peran yang besar. 

Youtube menawarkan beragai macam keunggulan seperti halnya televisi 

dimana memberikan informasi berupa konten untuk dapat ditonton oleh 

khalayak secara luas. Masyarakat bebas secara luas untuk membuat video 

dengan berbagai genre sesuai yang diinginkan. Seperti yang sudah 

dijelaskan bahwa youtube banyak diminati oleh masyarakat karena 

masyarakat memiliki kemungkinan untuk lebih dikenal oleh masyarakat 

seperti popularitas, mendapatkan penghasilan, sebagai cara mengapreasi 

diri sendiri dalam pembuatan video, dan masih banyak lagi.  

Youtube dalam ranah hiperrealitas merupakan wadah dari masyarakat 

dalam melakukan hiperrealitas itu sendiri. Youtube sebagai ruang mediasi 

ini menawarkan pengguna untuk menciptakan identitas diri mereka dalam 

dunia maya. Identitas yang dibuat ini tidak selalu sesuai dengan kehidupan 

pengguna youtube di kehidupan nyata dan lebih mengarah pada pembuatan 

identitas diri yang baru dalam ranah dunia maya, hal ini lah yang disebut 

dengan hiperrealitas media dalam youtube. 

f. Vlog dan Vlogger 

Vlog atau Video Blog merupakan blog berupa video. Vlog berisi 

mengenai opini atau kegiatan sehari-hari yang biasanya ditulis pada blog. 

Video blog tidak bisa dikategorikan sebagai konten yang bersifat mendidik 

melainkan lebih kepada memberikan atau berbagi informasi umum 

maupun pribadi mereka. Vlog biasanya menampilkan video yang berisi 

mengenai kegiatan sehari-hari, pendapat mengenai sesuatu, curahan hati 

(curhat) mengenai sesuatu. Pembuat konten video tersebut biasa disebut 

vlogger ( David, Sondakh, & Harilama, 2017). 
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Vlogger (istilah untuk pembuat vlog) melakukan vlogging atau 

membuat videonya dengan berbicara di depan kamera dan menceritakan 

tentang sesuatu yang vlogger sukai, berbicara berbagai tips, mengenai 

pendapatnya, montase, bahkan ada pula yang membuat klip seperti film. 

Sekarang, vlogger biasanya membuat vlog secara regular, harian, 

mingguan atau bahkan bulanan. Ada pula istilah take-a-long vlogging 

dimana vlogger menceritakan kesehariannya dalam durasi yang panjang 

seperti yang awal mulanya pergi ke mall, kemudian mengendarai sepeda 

motor, lalu kembali kerumah dan tidur yang dimuat dalam sebuah video  

(Mardyati, 2017). 

Fenomena akan vlogger ini mulai banyak terjadi ketika para 

selebgram yang awalnya aktif di media sosial berupa Instagram mulai 

merambah ke media sosial youtube, dimana selebgram tersebut membuat 

konten video mengenai lifestyle mereka, music video dari lagu yang 

mereka buat, konten-konten menghibur lainnya seperti traveling, prank 

(istilah untuk sengaja melakukan hal jail kepada orang lain yang memiliki 

maksud menghibur), dan konten-konten lainnya yang dirasa 

menyenangkan untuk ditonton khalayak. 

Selain itu, youtube dimanfaatkan sebagai media sosial yang dapat 

memenuhi keinginan masyarakat dalam berbagi video dengan durasi yang 

cukup lama. Pembuatan konten video pada media sosial youtube inilah 

yang dirasa masyarakat sebagai hal baru yang patut dicoba sehingga 

banyak masyarakat yang kini menjadi vlogger dengan konten yang 

bermacam-macam pula. 
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Dalam pembuatan vlog di youtube tidak jarang vlogger juga 

melakukan publikasi lewat media sosial lain sebagai pendukungnya. 

Seperti halnya twitter atau facebook dimana mereka para vlogger akan 

memberikan link atau tautan sehingga jika di klik maka dapat terhubung 

pada video mereka di akun youtube. Selain itu Instagram sebagai tempat 

paling sempurna untuk mempublikasikan dan mempromosikan vlog 

mereka karena Instagram merupakan media sosial yang sedang banyak 

digunakan oleh masyarakat. Dalam mempromosikan vlog melalui 

Instagram, vlogger biasanya menggunakan story atau snapgram pada 

Instagram atau mencantumkan link atau tautan pada bio mereka di 

Instagram. 

 

2.3 Landasan Teori 

Hiperrealitas merupakan teori post modern yang dibawa oleh Jean 

Baudrillard. Teori postmodernisme merupakan teori yang ada setelah teori 

modern. Dalam teori post modern cenderung lebih menolak apa yang biasanya 

dikenal dengan pandangan dunia, metanarasi, dan totalitas. Konsep 

Hiperrealitas oleh Jean Baudrillard sebenarnya memiliki landasan konsep lain 

yang tidak kalah penting dan saling berhubungan satu sama lainnya. Seperti 

halnya realitas yang ditandai dengan adanya sebuah tanda yang merefleksikan 

realitas itu sendiri. Supaya lebih jelas dan terstruktur, teori mengenai 

hiperrealitas ini akan penulis jelaskan sebagai berikut. 
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a. Tanda (Sign) 

Tanda atau sign merupakan suatu instrument maupun sarana yang 

digunakan oleh masyarakat secara luas untuk menunjuk sesuatu yang lain. 

Contohnya tanda dari media sosial sebagai new media itu sendiri. Tanda pada 

media sosial adalah untuk mempermudah melakukan komunikasi tanpa 

terbatas ruang dan waktu serta sebagai tempat berbagi informasi atau media 

sharing. 

Jean baudrillard sebenarnya banyak dipengaruhi oleh pemikiran marx, 

namun pemikiran marx mengenai nilai guna (use-velue) dan nilai tukar 

(exchange-value) dirasa kurang akurat jika di praktikkan pada masyarakat 

masa kini yang telah mengenal teknologi tidak hanya untuk produksi namun 

untuk gaya hidup juga. Baudrillard menggunakan konsepnya sendiri yaitu 

nilai tanda dan nilai simbolik dimana tanda maupun simbol tidak lagi 

mencerminkan keadaan realitasnya yang ia sebut dengan pertukaran simbolik. 

Dalam pemahaman dunia tradisional, nilai dari sebuah tanda masih 

menunjukkan nilai yang sama dengan objek. Namun semakin berubahnya 

zaman dan perkembangan teknologi serta industrialisasi membuat 

masyarakat tradisional berubah menjadi masyarakat modern. Disini akan 

terlihat bahwa tanda kehilangan statusnya sebagai simbol dalam gaya 

hidup masyarakat dan terpisah dari realitasnya. Tanda tidak lagi merujuk 

pada realitas objektif melainkan dirinya sendiri. Seperti halnya tanda dari 

media sosial yang tidak lagi sebagai sarana komunikasi tanpa ruang dan 

waktu serta media sharing, namun juga menunjukkan status sosial 

pengguna media sosial itu sendiri. 
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Youtube tidak hanya sebagai media sharing dimana membagikan 

informasi kepada masyarakat secara luas namun juga menunjukkan status 

sosial youtuber maupun vlogger itu sendiri. Seorang youtuber akan lebih 

dikenal oleh masyarakat dari pada seseorang yang bukan youtuber. Konten dari 

seorang youtuber juga akan memberikan identitas pada diri youtuber itu sendiri 

sehingga di konstruksi oleh masyarakat secara luas (Ritzer, 2003). 

b. Semiotika dan Hipersemiotika 

Semiotika atau semiotics merupakan salah satu ilmu yang menurut para 

ahli diartikan sebagai suatu yang berkaitan dengan kedustaan, kebohongan, 

dan kepalsuan, yang merupakan sebuah teori dusta. Pemikiran tersebut 

dijadikan sebagai titik keberangkatan dari sebuah kecenderungan semiotika 

atau kemudian disebut dengan hipersemotika (hiper-semiotics). Dalam 

semiotika, sebuah tanda (sign) hanyalah kedustaan semata seperti yang telah 

dijelaskan Baudrillard (Azwar, 2014). 

Dalam sistem pertandaan kapitalisme, suatu benda diproduksi tidak 

lagi berdasar pada kebutuhannya. Benda tersebut diproduksi sebagai tanda 

yang tidak mengacu pada realitas diluar dirinya, akan tetapi sebagai artefak 

yang berbentuk. Selanjutnya dunia realitas disaring, dan di kemas menjadi 

hiper-sign. Elemen-elemen dari tanda-tanda tersebut kini dikombinasikan 

dengan elemen-elemen tanda yang pada dasarnya bukan suatu realitas, 

melainkan suatu yang tidak nyata, penuh fantasi, imajinasi tanpa batas, dan 

tanpa adanya ideologi mendasar. Hipersemiotika diartikan sebagai ilmu 

mengenai produksi tanda yang melampaui atas realitasnya dimana berperan 

dalam membentuk dunia hiperrealitas (Piliang, 2003). 
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c. Gaya Hidup (Lifestyle) 

Gaya hidup yang biasa juga dikenal dengan lifestyle ini merupakan 

tindakan sehari-hari dari masyarakat. Masyarakat kini tidak asing dengan 

teknologi, bahkan teknologi masa kini tidak hanya merambah ke ranah 

industrial namun juga kehidupan sehari-hari masyarakat. Contoh kecilnya 

smartphone yang sudah banyak digunakan masyarakat dari semua 

kalangan. Penggunaan smartphone kini juga tidak lagi hanya untuk 

berkomunikasi karena semakin berkembangnya teknologi smartphone kini 

menjadi alat hiburan bagi masyarakat. Gaya hidup seperti ini juga 

mendukung adanya penggunaan media sosial yang semakin besar. Dengan 

penggunaannya yang semakin tinggi itulah masyarakat semakin terbiasa 

dengan media sosial dan menjadikannya gaya hidup mereka. 

Penggunaan smartphone yang semakin tinggi dan media sosial 

yang telah menjadi gaya hidup baru masyarakat inilah yang menjadikan 

media sosial sebagai patokan dalam status sosial mereka. Dari media sosial 

masyarakat akan tahu bagaimana diri seseorang itu dan menganggapnya 

sebagai realitas hidup seseorang yang tentu saja realitas itu belum tentu 

benar-benar realitas dari diri seseorang tersebut. 

Masyarakat dengan penggunaan teknologi modern inilah yang 

disebut dengan masyarakat konsumtif. Dalam konsumsi masyarakat 

merasa bahwa mereka sangatlah unik dan berbeda satu dengan yang 

lainnya, namun pada kenyataannya sangat menyerupai orang lain dalam 

kelompok sosial mereka sendiri. Maka dari itu identitas diri seseorang 

bukanlah sebebas apa yang dipikirkan. 
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Seorang vlogger dan konten dalam vlog tersebut misalnya. Konten 

dalam vlog dibuat sedemikian rupa bahkan dibuat berbeda dengan yang 

lainnya sehingga masyarakat tertarik untuk menonton vlog tersebut. 

Padahal secara tidak langsung vlogger tersebut hanya menawarkan konten 

video untuk ditonton dan hal tersebut juga dilakukan oleh vlogger lainnya. 

Disinilah terlihat adanya gaya hidup masyarakat konsumsi yang dijelaskan 

oleh Jean Baudrillard (Ritzer, 2003). 

d. Citra (Image) 

Citra atau image memiliki peran yang sentral dalam merefleksikan 

realitas dan hiperrealitas. Pada mulanya, citra merefleksikan dasar realitas. 

Pada tatanan ini pemalsuan serta peniruan akan yang asli mulai terjadi 

seperti mencontoh yang asli atau bahkan membuat realitas semu yang 

baru. Namun setelah itu citra menutupi realitasnya. Pada tahapan ini 

dicirikan dengan produksi dan rangkaian reproduksi murni dari objek serta 

identic dengan pengulangan objek yang sama seperti produksi mobil. Pada 

akhirnya, citra menutupi ketiadaan atau lenyapnya dasar realitas. 

Dari penjelasan diatas dapat dipahami bahwa pada mulanya citra 

adalah dasar realitas yang selanjutnya di reproduksi ulang. Hasil dari 

reproduksi tersebut pada mulanya adalah realitas yang ditiru. Namun 

semakin berkembangnya teknologi, kini citra tidak lagi menjadi refleksi 

dari dasar realitas tersebut, bahkan realitasnya melebur. Disini 

dimaksudkan bahwa citra tidak berdasar dari realitas dimana citra dapat 

berupa suatu hal yang non-real. 

Seperti halnya konten dalam video vlog yang sebenarnya tidak 

sepenuhnya mencerminkan keadaan realnya. Terdapat beberapa yang 
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disengaja dalam pembuatan realitasnya. Terdapat tindakan setting dalam 

melakukan take video. Dan terdapat realitas diri baru yang dicerminkan 

dalam video ( Ritzer, 2003). 

e. Simulacrum, Simulacra, dan Simulation 

Konsep atau term mengenai simulasi (simulation) dan simulacrum 

(simulacra) sudah lama disuguhkan terutama pada era Yunani. Dua konsep 

tersebut adalah dua diantara berbagai konsep sentral mengenai Post-realitas. 

Dua konsep tersebut tidak bisa dipisahkan dari pemikiran Jean Baudrillard 

mengenai dunia Hiper-realitas. 

Konsep dari simulacrum dan simulasi (Simulation) sebenarnya sudah 

disinggung terlebih dahulu sebelum di dalami lagi oleh Jean Baudrillard. 

Walter Benjamin telah mengembangkan pemikiran orisinalnya mengenai 

fenomena realitas yang mana tidak bisa lepas dari adanya simulasi. 

Benjamin mengemukakan bahwa teknologi reproduksi khususnya pada 

fotografi telah mencapai perfect simulacrum atau simulasi sempurna dimana 

memungkinkan untuk terjadinya penyalinan realitas melalui teknik fotografi 

kedalam bentuk model citraan yang kualitas kesempurnaannya lebih baik 

dari hasil gambar lukisan yang dikerjakan dengan tangan. 

Namun simulasi dari pemikiran Baudrillard sedikit berbeda dengan 

Benjamin dimana Baudrillard lebih mengkhususkan arti dari simulasi 

tersebut bahwa menurutnya simulasi dan simulacrum adalah suatu bentuk 

yang berbeda. Dalam menjelaskan mengenai konsep simulasi (simulation) 

dan simulacrum, Baudrillard mengemukakan bahwa simulation berupa 

ketika suatu hal meniru, mengkopi, menduplikasi, atau mereproduksi 
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sesuatu yang lain sebagai modelnya. Sedangkan simulacrum yang disebut 

Baudrillard sebagai pure simulacrum adalah bahwa sesuatu tidak 

menduplikasi sesuatu yang lain sebagai model rujukan akan tetapi 

menduplikasi dirinya sendiri. Hanya simulacrum sejati seperti inilah yang 

dapat dikatakan sebagai hiperrealitas menurut Jean Baudrillard (Piliang, 

2004). 

Dalam penjelasannya lebih dalam mengenai simulasi dan simulacrum 

terutama pada media. Jean Baudrillard menjelaskan bahwa gagasan simulasi 

dan simulacrum adalah efek dimana masyarakat semakin berkurang tingkat 

kesadarannya akan suatu hal yang nyata atau real karena adanya imajinasi 

yang telah dibuat oleh media. Baudrillard menjelaskan bahwa setiap 

individu pada akhirnya akan termediasi atau ecstasy of communication 

karena hidup dalam layar atau bahkan menjadi bagian dari itu semua. Hidup 

dalam dunia dimana individu menempatkan yang nyata dan yang virtual, 

realitas dan ilusi melebur menjadi satu atau dalam pemikiran Baudrillard di 

sebut hiperrealitas (Astuti, 2015). 

f. Hiperrealitas 

Hiper menurut Baudrillard adalah suatu hal yang ada di dalam berbagai 

fenomena kehidupan seperti media, komoditi, fashion, seksualitas, musik, 

objek, dan seni yang ditafsirkan sebagai sebuah kondisi dominasi tanda 

didalam berbagai aspek realitas. Tanda menjadi mendominasi realitas ketika 

tanda tersebut menjadi definisi dari realitas itu sendiri. Artinya, tanda yang 

berperan sebagai representasi dari sebuah tanda berubah menguasai realitas 

tersebut dan mengklain suatu kebenaran akan realitas padahal dibalik itu 



 

55 
 

semua disembunyikan kebenaran yang sesungguhnya. Tanda 

mendominasinya sehingga realitas sebagai referensinya menjadi tenggelam 

(Piliang, 2004). 

Hiperrealitas yang merupakan hasil dari simulacrum tersebut juga tidak 

lepas dari adanya semiotika tentang hubungan antara tanda dengan apa yang 

direfleksikan oleh tanda tersebut. Baudrillard mengasumsikan bahwa tanda-

tanda telah terputus dari realitasnya, tidak hanya sekedar merepresentasi 

melainkan mensimulasi (Astuti, 2015). 

Dalam ranah semiotika, istilah hiperrealitas dapat ditafsirkan dengan 

realitas yang melampaui, dimana terciptanya tanda-tanda (sign) dalam 

penggambaran atas realitasnya sedemikian rupa sehingga perbedaan antara 

yang realitas dengan yang non-realitas melebur menjadi satu (Piliang, 2004). 

Hiperrealitas merupakan kondisi yang di dalamnya kepalsuan berbaur 

dengan keaslian, masa lalu berbaur dengan masa kini, fakta menyatu dengan 

rekayasa yang dibuat, tanda melebur dengan realitas yang ada, dusta 

membaur dengan kebenaran. Selain itu kebenaran, kepalsuan, keaslian, isu-

isu, dan realitas seakan-akan tidak berlaku lagi di dalam dunia seperti 

sekarang ini. 

Menurut Baudrillard era hiperrealitas ditandai dengan lenyapnya tanda, 

dan metafisika representasi, jatuhnya ideology, dan rusaknya realitas yang 

riil dimana di ambil alih oleh duplikasi dari dunia nostalgia dan fantasi atau 

menjadi realitas pengganti realitas yang ada, pemujaan obyek yang hilang 

bukan lagi obyek representasi melainkan ekstasi penyangkalan dan 

pemusnahan akan realitas itu sendiri.  
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Dunia hiperrealitas merupakan dunia yang dipenuhi dengan silih 

bergantinya reproduksi obyek-obyek dari simulacrum. Dalam hiperrealitas, 

subyek sebagai konsumen digiring ke dalam ruang, berbaur dan meleburnya 

realitas dengan fantasi, fiksi, halusinasi dan nostalgia, sehingga perbedaan 

antara satu sama lainnya sulit ditemukan, dalam hal ini hiperrealitas 

menurut Jean Baudrillard lebih menekankan baik nostalgia maupun fiksi 

ilmiah (science fiction) (Astuti, 2015). 

Dalam buku yasraf lainnya yang berjudul Dunia yang Dilipat, Jean 

Baudrillard juga menjelaskan bahwa masyarakat mengalami ketidaksadaran 

massal akan terjadinya transformasi. Baudrillard juga menjelaskan akan 

terjadi pembentukan kembali realitas diri dan perumusan kembali akan 

makna kehidupan yang diakibatkan oleh adanya dunia realitas semu itu 

(Piliang, 1998). 

 


