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BAB II  

KONSEP DAN KERANGKA PEMIKIRAN 

 

 

2.1 Penelitian Terdahulu 

 

 Penelitian terdahulu berfungsi sebagai acuan dan juga pendukung dalam 

peneltian baru. Penulis mengambil penelitian terdahulu yang pertama ditulis oleh 

Fatia Nurizky (2012) dari Fakultas Pengetahuan Budaya Program Studi Jepang. 

Peneletian terdahulu berujudul Analisis Perubahan Perilaku Perempuan 

Penggemar Genre Boy’s Love Melalui Forum Virtual di Dalam Cyberspace. 

Rumusan masalah enelitian yang dilakukan oleh Fatia (2012) adalah mengenai 

perubahan perilaku perempuan muda penggemar genre Boy’s Love yang berasal 

dari Jepang melalui forum virtual. 

Dalam penelitian berjudul “Analisis Perubahan Perilaku Perempuan 

Penggemar Genre Boy’s Love Melalui Forum Virtual di Dalam Cyberspace” 

dibatasi oleh teori komunikasi massa yang berhubungan dengan media komputer. 

Serta menggunakan teori komunikasi massa dan konsep-konsep yang muncul  

didalamnya yaitu kejujuran  dalam cyberspace dan perubahan perilaku kognitif, 

afektif, dan konatif.  Landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini dengan 

pendekatan teori untuk menganalisis masalah adalah komunikasi massa oleh 

Harold D. Lasswell tentang unsur-unsur komunikasi, yaitu who, says what, in 

which channel, to whom, and with what effect. 
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Data bersifat primer dan diambil langsung dari forum Boys’ Love bernama 

AarinFantasy berupa observasi perilaku perempuan muda yang memiliki minat 

terhadap genre Boys’ Love melalui komentar-komentar yang mereka kirimkan ke 

forum tersebut serta melakukan wawancara mendalam. Melalui komentar yang 

dikirimkan pengguna forum didalam forum tersebut, peneliti meneliti secara 

mendalam diharapkan kejujuran dan perubahan perilaku para wanita penggemar 

dan pembaca Manga Genre Boys Love atau pasangan sesama jenis laki-laki. 

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa forum virtual atau cyber 

media sebagai salah satu media komunikasi massa membawa pengaruh terhadap 

penggunanya. 

Penelitian kedua yang dijadikan acuan oleh peneliti adalah tesis ditulis 

oleh Nanda Heraini (2012) dari Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Indonesia 

berjudul Makna Nilai Resistensi Dalam Kebudayaan Hip Hop (Analisis Studi 

Resepsi Anggota Kelompok Tari Hip Hop Monkiez Terhadap Konsep Resistensi). 

Penelitian fenomenologis yang dilakukan oleh Nanda Heraini ini mencoba 

menggali pemahaman para penari hip hop Jakarta Monkiez terhadap konsep 

resistensi.  Dengan melakukan wawancara mendalam dengan informan, informasi 

yang didapatkan dari para informan kemudian dianalisa dengan menggunakan 

teori studi resepsi.  

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui sejauh mana pemahaman para 

anggota tari hip hop Monkiez tersebut terhadap konsep resistensi yang menjadi 

esensi munculnya kebudayaan hip hop serta esensi yang membuat kebudayaan ini 

tetap bertahan hingga kini. Pemahaman terhadap konsep resistensi yang 
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didapatkan kemudian lebih jauh ditarik kepada praktik resistensi dalam keseharian 

para informan. 

Tabel 2.1.1 : Perbandingan Studi Literatur Penelitian Terdahulu dengan Peneliti 

No Masalah Landasan Teori Metode Kesimpulan 

1 Masalah penelitian 

ini adalah analisis 

perubahan perilaku 

perempuan muda 

penggemar genre 

Boys Love/Yaoi 

yang berasal dari 

Jepang melalui 

forum virtual di 

dalam cyberspace 

(Studi literatur milik 

Fatia Nurizky 

“Analisis 

Perubahan Perilaku 

Perempuan 

Penggemar Genre 

Boy’s Love Melalui 

Forum Virtual di 

Dalam 

Cyberspace”) 

- Teori Dasar 

Komunikasi 

Harold 

Lasswell 

- Cyberspace 

- Teori 

Komunikasi 

Massa 

- Gatekeeper 

Fenomenologi Kesimpulan 

dari penelitian ini 

menunjukkan bahwa 

forum virtual atau 

cyber media sebagai 

salah satu media 

komunikasi massa 

membawa pengaruh 

terhadap 

penggunanya. 

 

2 Dalam penelitian ini 

terdapat 3 rumusan 

masalah : 

1.Bagaimanakah 
pemaknaan nilai 
resistensi pada 
kebudayaan hip hop 
dimaknai oleh para 

- Studi Resepsi Fenomenologi pemahaman para 

anggota tari hip hop 

Monkiez tersebut 

terhadap konsep 

resistensi yang 

menjadi esensi 
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anggota kelompok 
Monkiez?  

2. Dengan 
menggunakan studi 
pemaknaan, 
bagaimanakah 
pemetaan makna 
nilai resistensi para 
anggota kelompok 
Monkiez? 

3.Sejauh manakah 
nilai resistensi para 
anggota kelompok 
Monkiez yang 
digambarkan 
melalui pemetaan 
makna dibawa ke 
dalam praktik 
keseharian para 
anggota kelompok 
Monkiez?  

(Studi literatur milik 
Nanda Heraini 
Makna Nilai 
Resistensi Dalam 
Kebudayaan Hip 
Hop (Analisis Studi 
Resepsi Anggota 
Kelompok Tari Hip 
Hop Monkiez 
Terhadap Konsep 
Resistensi).) 

munculnya 

kebudayaan hip hop 

serta esensi yang 

membuat 

kebudayaan ini tetap 

bertahan hingga 

kini. 

3 1.Bagaimana 
pemaknaan fans 
kpop wanita 
terhadap tulisan fan 
fiction genre “yaoi” 
atau boyslove line 
di cyberspace? 
 
2.Seperti apa 
konsep maskulinitas 
laki-laki korea di 

- Media 

Massa/Cyber

space 

- Analisis 

Resepsi 

- Konstruksi 

Realitas 

Reception 

Studies 

       Kategori 

Resepsi atas 

Pemaknaan fans 

Kpop perempuan 

terhadap Fan Fiction 

Tema 

Yaoi/BoysLove 
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kalangan para fans 
kpop perempuan? 
 

Sosial 

 

Line  di website 

Asian Fan Fiction 

 

Penelitian berjudul “Pemaknaan Khalayak Pada Isi Pesan Fan Fiction 

Tema Yaoi/Boysloveline di Website Asian Fan Fiction” mempunyai perbedaan 

pada segi subjek serta objek penelitian yaitu fans kpop perempuan dan juga fan 

fiction. 

2.2 Kerangka Konsep yang Digunakan 

 

2.2.1 Cyber Space 

 

Setelah penemuan komputer pada tahun 1960an dan hingga 

saat ini  terus berkembang melahirkan teknologi Internet. Internet 

menjadi cikal bakal lahirnya sebuah kehidupan dan dunia baru yang 

disebut sebagai dunia maya. Kemudian muncul apa yang disebut 

dengan masyarakat maya. masyarakat maya tumbuh dimana ide 

tentang sosial dan masyarakat lenyap, disebabkan oleh berkembangnya 

model–model sosial artificial/virtual , yang terbentuk lewat relasi, 

interaksi, dan komunikasi yang bersifat artificial (atau virtual) di 

internet. 

Perkembangan komunikasi dunia maya ini juga tak lepas dari 

berkembangnya apa yang dikenal dengan Web 2.0.  Web 2.0 sendiri 

dikenal sebagai generasi kedua dari layanan berbasis web dalam dunia 

kompur yang dijalankan langsung diatas internet sebagai platformnya. 
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This is a term coined in 2003 and popularized by the 
media consultant Tim O'Reilly. The idea of web 2.0 is that a 
particular assemblage of software, hardware and sociality 
have brought about "the widespread sense that there's 
something qualitatively different about today's web" (O'Reilly 
2005). This shift is allegedly characterised by co-creativity, 
participation and opennes, represented by softwares that 
support, for example, wiki based ways of creating and 
accessing knowledge, social networking sites, blogging, 
tagging and "mash up". (Lister, Martin dkk. 2009:204) 

 
Berarti istilah web 2.0 ini yang diciptakan pada tahun 2003 dan 

dipopulerkan oleh konsultan media Tim O'Reilly. Ide web 2.0 adalah 

kumpulan tertentu dari perangkat lunak, perangkat keras dan sosialitas 

telah membawa "pengertian luas bahwa ada sesuatu yang secara 

kualitatif berbeda tentang web hari ini" (O'Reilly 2005).  Pergeseran 

ini mulai ditandai dengan co-kreativitas, partisipasi dan keterbukaan, 

yang diwakili oleh software yang mendukung, misalnya, cara wiki 

berbasis menciptakan dan mengakses pengetahuan, situs jejaring 

sosial, blogging, penandaan dan perpaduan. 

Melalui pernyataan ini Web 2.0 lebih menekankan pada istilah 

“user generated” dimana pengguna dan orang yang mengkonsumsi 

informasi dari internet adalah orang yang sama. Tak ada pembedaan 

secara spesifik, karena kontennya juga dibuat oleh penggunanya. 

Web 2.0 is the network as platform, spanning all 
connected devices; Web 2.0 applications are those that make 
the most of the intrinsic advantages of platform: delivering 
software as a continually-updated services that gets better the 
more people use it, consuming and remixing data from multiple 
sources, including individual users, while providing their own 
data and services in a form that allows remixing by others, 
creating network effects through an “architecture of 
participation,” and going beyond the page metaphor of web 
1.0 to deliver rich user experiences (Sudarsono, 2008 : 9).  

.      , 
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Lebih lanjut lagi, jadi Web 2.0 adalah jaringan sebagai 

platform, menjangkau seluruh perangkat yang terhubung. Aplikasi-

aplikasi Web 2.0 adalah sesuatu yang membuat sebagian besar 

keuntungan interinsik pada platform: memberikan perangkat lunak 

yang terus-menerus diperbaharui layanannya sehingga semakin baik, 

semakin banyak orang yang menggunakannya, mengonsumsi dan 

mengolah data dari berbagai sumber, termasuk pengguna individu, 

sementara menyediakan sendiri data dan layanan dalam bentuk yang 

memungkinkan pengolahan oleh orang lain, menciptakan efek jaringan 

melalui sebuah “arsitektur partisipasi”, dan akan melampaui halaman 

metafora Web 1.0 untuk mengayakan pengalaman pengguna. Dengan 

key idea yang dapat digambarkan sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

Tabel 2.2.1.1 Gambar key idea web 2.0 
Sumber : jisc.ac.uk 

 

Jadi, apabila web 1.0 hanya memberikan hak untuk mengakses 

informasi, maka Web 2.0 juga memberikan hak untuk berpartisipasi 

kepada penggunanya.  Dari dua pernyataan tersebut dapat disimpulkan 

bahwa Web 2.0 dan memiliki ciri-ciri sebagai berikut: 

1. Konten dibuat oleh pengguna  

 Key Idea  
1  Individual production and User Generated Content  
2  Harness the power of the crowd  
3  Data on an epic scale  
4  Architecture of Participation  
5  Network Effects  
6  Openness  
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2. Adanya kolaborasi antar pengguna  

3. Layanan berbasis komunitas  

4. Jaringan sosial  

5. Blogging  

6. Sindikasi dan agregasi  

 

Web 2.0 dengan platform internet, sebagai suatu bentuk 

jaringan informasi dan komunikasi global baru kemudian telah 

menawarkan bentuk-bentuk “komunitas”nya sendiri, yakni cyber-

community (komunitas siber), cyber-reality (realitas siber) dan bentuk 

ruangannya sendiri yakni cyberspace (ruang siber). (Wattimena, Reza 

Antonius dalam Sutrisno, Mudji dkk 218:2008) 

Cyberspace atau ruang siber merujuk kepada computer-

mediated communication, adalah bentuk ruang yang tercipta dari 

berkembangnya web 2.0 ini merupakan jaringan komunikasi global 

yang menggunakan media prosesor komputer. Computer-mediated 

communication merupakan sebuah dialogis jelas atau fenomena 

percakapan yang berfokus pada teknologi seperti papan buletin 

elektronik, usenet dan email, artikel journal yang berusaha untuk 

datang untuk mengatasi dengan dimensi virtual berbasis teks, 

komunikasi komputerisasi. Dalam hal ini individu melakukan 

komunikasi secara virtual melalui media komputer. Meskipun tak 

langsung bertatap muka namun individu bisa langsung berkomunikasi 

secara real time. 
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Cyberspace atau ruang virtual kini tak asing lagi merupakan 

bentuk dari website 2.0. Tak hanya menyediakan beragam informasi, 

berkomunikasi dengan masyarakat maya ruang siber juga banyak 

digunakan oleh untuk menuangkan kesukaannya melalui dunia maya. 

Banyak juga orang meggunakan ruang siber untuk membentuk forum-

forum dan berkomunikasi dengan para masyarakat siber. 

Cyberspace belakangan ini juga telah menjadi definisi yang 

lazim untuk mengatakan semua yang berhubungan dengan komputer, 

internet dan bermacam-macam kebudayaan yang terdapat di dalam 

internet. Yang disebut dengan kebudayaan internet adalah interaksi 

sosial yang terdapat di dalam cyberspace itu sendiri, bukan interaksi 

antar manusia yang terjadi di realita. Dalam sosialisasi yang terjadi di 

dalam cyberspace, individu bisa berinteraksi, bertukar pikiran, 

bertukar informasi, menyediakan dukungan sosial, membangun bisnis, 

menciptakan seni, memerintah sebuah aksi, bermain games, dan lain 

sebagainya dalam jaringan berskala global. (Shyles, Leonard 

2003:207) 

Bentuk-bentuk dari cyberspace sendiri saat ini yang banyak 

digunakan seperti forum-forum online, media blog, tumblr ataupun 

berbagai jenis sosial media. 
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Gambar 2.2.1.1 tumblr sebagai salah satu bentuk cybermedia 
Sumber : tmblr 
 

 

Gambar 2.2.1.2 Kaskus sebagai bentuk cyberspace 
Sumber : kaskus.co.id 

 

Dalam cyberspace terbentuk interaksi-interaksi sosial yang 

terjalin dalam internet tersebut kemudian membentuk sebuah 

komunitas imajier yang lebih dikenal dengan komunitas virtual. 

Beberapa fitur yang membentuk komunitas nyata dapat ditemukan 

dalam komunitas virtual, misalnya adanya interaksi adanya tujuan 

yang sama, rasa memiliki identitas, adanya peraturan maupun norma-

norma yang tidak tertulis dengan kemungkinan penerimaan maupun 

penolakan, ada pula tata cara ritual dan bentuk-bentuk ekspresi, 

namun komunitas maya ini memiliki kelebihan lain dibandingkan 

dengan komunitas nyata, yaitu terbuka dan mudah diakses.  

Cyberspace telah menggoyangkan konsep kita yang mapan 

tentang realitas dan telah menciptakan semacam “realitas baru” yakni 
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realitas cyber space. Realitas baru ini justru merupakan sebuah dunia 

yang melampaui batas-batas antara yang real dengan yang ilusif, 

fantasif dan halusinasif tampak sirna. Realitas cyberspace telah 

mengubah berbagai pemahaman manusia tentang apa itu makna 

realitas, terutama realitas sosial. Realitas sosial adalah segala bentuk 

ekspresi dari tindak-tanduk sosial, interaksi sosial dan komunikasi 

sosial.	   	   (Wattimena, Reza Antonius Alezander dalam Sutrisno, Mudji 

dkk 2008:218) 

Realitas ini sendiri disebut sebagai hyper realitas atau virtual 

reality dimana manusia tentang nilai, citra dan makna kehidupan 

manusia terhadap kekuasaan materi dan alam semesta. Virtual Reality 

bukanlah realitas faktual yang nyata, namun adalah sebuah simulasi 

yang memberikan efek dan esensi dari realitas. Ilusi dari realitas itu 

dibentuk melalui komputer oleh pengguna, layar komputer telah 

menciptakan realitas artifisial.  

 

 

2.2.2 Fan fiction dan Genre Yaoi 

 

Fan fiction pada dasarnya berawal dari pengertian tentang cerita 

fiksi. Sebuah cerita teks imajinasi yang karakter, plot dan jalan ceritanya 

merupakan sebuah kisah yang dibentuk dan diangan-angankan oleh si 

penulis. 
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Menurut Karen Hellekson & Kristina Busse (2006) dalam bukunya  

Fan fiction and Fan Communities in the Age of the Internet. Fan fiction 

adalah fan text sebuah cerita yang menceritakan tentang karakter idola 

yang dikembangkan melalui fantasi fans. 

Fan Fiction atau biasa disebut fanfic, adalah sebuah cerita fiksi 

yang dibuat oleh penggemar berdasarkan kisah, karakter atau setting yang 

sudah ada. Fanfic bisa berlaku untuk film , komik, novel, selebritis dan 

karakter terkenal lainnya. Terkadang sejumlah fanfic menyertakan 

penulisnya sebagai karakter cerita, ada pula yang tidak. 

Fan fiction muncul dari ketidakpuasan fans dengan sebuah cerita  

film, novel atau karakter selebriti. Untuk itu kemudian fans menuangkan 

sendiri imajinasinya terhadap apa yang dilihatnya atau dibacanya. 

Plot sebuah Fanfic merupakan hasil imajinasi para fans. Konsep 

sederhana yang digunakan dalam menulis sebuah fanfic adalah “What 

if…” atau “Bagaimana jika…”. Dengan konsep itu fans bebas berimajinasi 

mengenai karakter kesayangan mereka. Fanfic menjadi sebuah art-project 

yang menyenangkan bagi seorang fans disamping proyek lain seperti 

membuat wallpaper, scrap book, craft design, atau art work lainnya yang 

menyangkut bintang atau karakter pujaannya. 

Dalam dunia kpop fan fiction atau cerita fiksi yang ditulis oleh para 

fans ini merupakan sebuah karya yang diciptakan sebagai bentuk 

kecintaannya dan imajinasinya terhadap figur idol (member boygroup atau 

girl group) dengan menciptakan sebuah cerita baik cerpen (oneshot) atau 

cerita bersambung (chapter). 
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Within fan fiction itself, a number of sub genres are well 
recognized far too many include  here, particularly because many 
fandom specific categories exist. Still, most fans will have heard of the 
following categories. These include hurt/comfort, sad/angst, or h/c, 
which as the name implies, revolve around a character being injured and 
another character comforting him ;  

Mpreg : where a man gets pregnant;  
Deathfic : where a major character dies;  
Curtainfic : or fic so domestic that the main characters, often a 
male slash pairing, shop for curtains together;  
Episode fix : a rewriting of an event provided in canon to a 
deliberately noncanonical,  
Preferred conclusion ; episodes tag or missing scene, a 
continuation of a canonical seen that provides more information;  
AU, or alternate universe : where familiar character are 
dropped into a new setting (which, depending on the media 
source, may or may not be canonical because  many of the 
source texts have fantastical components and not a few played 
with multiverses) ; 
Crossover : combining two different sets of character from two 
media sources into a single story (as in Buffy the Vampire 
Slayer/X-Files crossover) 
Fluff : an often light story that usually seeks to make a tender 
emotional impact rather than put forward a plot; .....” 
(Hellekson, Karen & Kristina Busse, 2006 : 10-11) 
 

Dalam Bidang Fan Fiction, tiga genre utama adalah gen, het, dan 

slash. Gen (general) menunjukkan cerita umum yang berpendapat tidak 

ada hubungan romantis yang dikenakan di antara karakter. Cerita Het 

berputar di sekitar hubungan heteroseksual, salah satu karakternya 

diciptakan oleh pengarang atau yang disajikan dalam teks sumber utama 

(bisa pula idola favorit). Cerita Slash menempatkan hubungan seks sesama 

jenis, biasanya salah satunya yang digunakan oleh penulis dan didasarkan 

pada subteks homoerotic. Kumpulan dari fan fiction, biasanya 

dikumpulkan seperti sebuah perpustakaan online yang mengkategorikan 

dan membuat rumah fan fiction, menggunakan tiga genre sebagai prinsip-

prinsip pengorganisasian, dengan kategori slash yang sering ditempatkan 

dalam arsip terpisah.  
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Dalam fan fiction itu sendiri, sejumlah sub genre juga diakui terlalu 

banyak termasuk di sini, terutama karena banyak kategori fandom tertentu. 

Namun, sebagian besar penggemar akan pernah mendengar tentang 

kategori berikut. Ini termasuk sakit (hati) / kenyamanan, sedih / 

kecemasan, atau h / c seperti namanya, berputar di sekitar karakter yang 

terluka atau disakiti dan karakter lain menenangkannya;  

Mpreg, di mana seorang pria hamil;  

Deathfic, di mana karakter utama mati;  

Curtainfic, atau fic diceritakan bahwa didalamnya karakter utama, 

sering pasangan slash laki-lak ;  

Fix episode, penulisan ulang dari suatu peristiwa yang disediakan 

dalam kanon untuk sengaja nonkanonik,  

Preferred conclusion; episode tag atau adegan yang hilang, kelanjutan 

dari kanonik terlihat bahwa memberikan informasi lebih lanjut;  

AU, atau alam semesta alternatif, di mana karakter familiar yang jatuh 

ke dalam pengaturan baru (yang, tergantung pada sumber media, mungkin 

atau mungkin tidak kanonik karena banyak dari teks-teks sumber memiliki 

komponen fantastis dan tidak sedikit bermain dengan multiverses);  

Crossover, menggabungkan dua set yang berbeda dari karakter dari 

dua sumber media ke sebuah cerita tunggal (seperti dalam Buffy the 

Vampire Slayer Crossover / X-Files)  

Fluff, cerita ringan yang biasanya berusaha untuk membuat dampak 

emosional lembut daripada mengedepankan plot ….”  
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Fan fiction di dunia pecinta kpop sendiri kerap mengimajinasikan 

sebuah kehidupan lain tentang idola favoritnya. Kebanyakan mengenai 

romantika percintaan artis. Fan fiction yang dibuat oleh fans juga dapat 

dibaca oleh fans lainnya. Karena ada beberapa site khusus sebagai tempat 

berbagi tulisan fan fiction. 

 

Gambar 2.2.2.1 Salah satu site Fan Fiction terbesar di Asia 
Sumber : Asian Fan Fiction 

 
Penulisan fan fiction atau fan text ini sendiri terdiri dari beragam 

kategori dilihat dari jenis-jenisnya. Dilihat dari rating, fan fiction terbagi 

menjadi kategori general, parent’s guidance, no child, restricted, teenager 

dan mature. 

Sedangkan Yaoi atau Genre Boy’s Love/ male slash pertama kali 

muncul dalam bentuk manga atau komik. Dalam Boy’s Love manga, yang 

menjadi sorotan adalah karakter dua lelaki homoseksual dan romansa yang 

terjadi di antara keduanya. Genre ini pertama kali dipublikasikan pada 

tahun 1970-an tapi tidak terlalu poopuler sampai pada tahun 1990-an.  
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Kebanyakan Boys Love ditulis oleh mangaka yaitu seorang wanita yang 

ditujukan kepada pembaca wanita. Namun bisa juga ditulis oleh pria dan 

ditujukan kepada pembaca pria. ( Nurizky, Fatia  2012:3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2.2.2 Contoh Manga Jepang genre Yaoi berjudul “Junjou 
Romantica” 

Sumber : Jeouju Romantica 
 

Pada dunia kpop Genre Yaoi ini juga berkaitan dengan kebiasaan para 

fans yang senang melihat hubungan antara dua orang anggota sebuah 

boygroup yang kemudian diimajinasikan sebagai pasangan yang sedang 

menjalin hubungan percintaan. Fan fiction genre Yaoi ini sendiri ditulis 

oleh perempuan dan dibaca oleh fans perempuan. 

“Women almost exclusively write the genre boyslove Written 

by women for teen girls and women, these stories deal in the same 

romantic fantasies as other manga romances, from the pained 

confessions to the fumbling first attempts at intimacy.” (Brenner. 

2007 : 135)  
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“Genre ini hampir secara eksklusif ditulis oleh wanita. Ditulis 

oleh wanita kepada remaja perempuan dan wanita, cerita-ceritanya 

berisi hal-hal yang romantis yang sama dengan manga roman 

lainnya, dari pengakuan (cinta) yang menyakitkan hingga percobaan 

(hubungan) intim pertama kali yang gagal.” 

 

 

2.2.3 Penggemar / Fans 

 

Jenskin (2003) menggambarkan penggemar aktif sebagai tipe 

khalayak (audience spesifik, yang dapat  dibedakan dari mayoritas  

konsumen media. Untuk penggemar, menonton sebuah film atau 

memainkan sebuah video game dapat mengkompromikan unit 

pengalaman yang berinterkoneksi dengan lingkungan multiteks yang 

luas – pengalaman yang dapat meliputi majalah, buku, barang koleksi, 

media interaktif , klub online, konferensi, dan acara permainan peran 

(Elana, Shefrin 2003:273). 

Penggemar seringkali disebut sebagai groupis. Pada dasarnya 

penggemar sendiri adalah individu yang menyukai seorang bintang. 

Kemudian individu ini mencari orang lain yang mempunyai kesukaan 

dan yang satu kemudian membentuk 

William Kelly Dalam Bukunya Fanning the Flames : Fans as 

Consumer Culture in Contemporary Japan (2004:7-12) 

mengemukakan beberapa kriteria penggemar sebagai berikut : 
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1. Penggemar adalah penerima yang agresif dan penghasil yang tidak 

tahu malu diantara konsumen lainnya. Penggemar ini bergerilya 

dibarisan depan konsumsi, mengubah “penerimaan” dari hiburan 

komersial menjadi “produksi” yang penuh akal bahkan terkadang 

tidak sopan. 

2. Penggemar mengetahui lebih banyak dan lebih peduli. Mengetahui 

lebih banyak bukan berarti apa yang telah mereka ketahui, tetapi 

apa yang mereka rasakan terhadap apa yang mereka ketahui 

membedakan mereka dengan penonton biasa. Mereka dapat 

mengumpulkan energi yang sangat tinggi untuk menghadiri suatu 

acara. 

3. Fandom adalah permainan yang serius, hal ini berkaitan dengan 

identitas personal bukan hiburan mewah. 

4. Penggemar mencari keintiman dengan objek yang menjadi 

perhatian mereka. Penggemar tidak puas dengan pertunjukkan yang 

formal, dengan melihat idolanya dipanggung. Mereka mencari apa 

yang ada dibalik tirai untuk mengetahui lebih banyak mengenai 

performer untuk “memiliki” mereka melalui tanda tangan dan jejak 

tangan serta benda-benda-benda (merchandise). 

5. Seorang penggemar dapat terkucil, pencarian yang sendirian, atau 

perkumpulan yang kaya. 

6. Penggemar menguji batas berlebihan dan obsesif. Mereka 

menempuh batas antara kesenangan fantasi dan penyakit fanatik.  
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Jenson (dalam Storey 2007) menunujukkan dua tipe khas dari 

penggemar : individu yang terobsesi dan kerumunan histeris yang 

dilahirkan dari pembacaan tertentu. Penggemar muncul sebagai bagian 

dari proses mengkonsumsi teks budaya, terutama budaya populer. 

Mereka tidak sekedar mengkonsumsi teks budaya tersebut, tetapi juga 

menyukai dan menikmatinya. Kelompok penggemar (fandom) muncul 

sebagai fenomena reaksi atas kegiatan konsumsi budaya yang telah 

dijadikan sebagai objek kesenangan. Ketika suatu individu menyukai 

suatu produk budaya dan dia menemukan kesamaan dengan individu 

lain, dari sana terbentuk kelompok penggemar atau fandom. 

 

 

2.2.4 Konstruksi Realitas Sosial 

 

Dalam pandangan paradigm definisi sosial, realitas adalah 

hasil ciptaan manusia kreatif melalui kekuatan kontruksi sosial di 

dunia sosial sekelilingnya. Dunia realitas sosial itu berdiri sendiri 

diluar individu. 

Realitas diartikan sebagai kualitas yang terdapat di dalam 

realitas-realitas yang diakui memiliki keberadaan (being) yang 

tidak tergantung pada kehendak kita sendiri. Sedangkan 

pengetahuan didefinisikan sebagai kepastian bahwa realitas-realitas 

itu nyata (real) dan tidak tergantung pada kehendak sendiri. 

Sedangkan, realitas sosial  memiliki makna, manakala realitas 
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sosial dikonstruksi dan dimaknakan secara subjektif oleh individu 

lain sehingga memantapkan realitas itu secara objektif. Individu 

mengkonstruksikannya dalam dunia realitas, memantapkan realitas 

itu berdasarkan subjektivitas indinvidu lain dalam institusinya. 

Konstruksi sosial berasal mula dari filsafat kontruktivisme yang 

dimulai dari gagasan-gasan konstruktif kognitif. (Burhan, Bungin 

2008 : 189) 

Teori konstruksi sosial (Sosial Construction Theory) 

merupakan sebuah teori sosiologi kontemporer yang dicetuskan 

oleh Peter L. Berger dan Thomas Luckmann. Teori ini 

menekankan pada tindakan manusia sebagai aktor yang kreatif 

dalam hal realitas sosialnya. Realitas sosial merupakan konstruksi 

sosial yang diciptakan individu sebagai manusia yang bebas 

melakukan hubungan antar manusia. Realitas sosial  sendiri terdiri 

dari tiga macam, yaitu realitas ojektif, realitas simbolik dan realitas 

subjektif. (Subiakto dan Bungin, dalam Putu Laxman Pendit 

58:2009) 

Realitas objektif terbentuk dari pengalaman di dunia 

objektif yang berada di luar diri individu dan realitas itu dianggap 

sebagai suatu kenyataan. Realitas simbolik merupakan ekspresi 

simbolik dari realitas objektif dalam  berbagai bentuk. Sedangkan 

realitas subjektif adalah realitas yang terbentuk sebagai proses 

penyerapan kembali realitas yang terbentuk sebagai proses 
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penyerapan kembali realitas objektif dan simbolik kedalam 

individu melalui proses internalisasi. 

Kontruksi sosial atas realitas sosial dibangun secara 

stimulant melalui tiga proses yaitu eksternalisasi, objektivasi dan 

internalisasi.  

(1)  Eksternalisasi yaitu penyesuaian diri  dengan dunia 

sosiokultural sebagai produk manusia,  

(2) objektivasi, yaitu interaksi sosial yang terjadi dalam 

dunia intersubjektif yang dilembagakan atau mengalami proses 

institusional. Sedangkan  

(3) internalisasi yaitu proses yang mana individu menjadi 

anggotanya. 

 

Tahap berikut setelah sebaran konstruksi, dimana pemberitaan 

telah sampai pada pembaca yaitu terjadi pembentukan konstruksi di 

masyarakat melalui tiga tahap yang berlangsung secara generik. Pertama, 

konstruksi realitas pembenaran; kedua, kesediaan dikonstruksi oleh media 

massa; ketiga, sebagai pilihan konsumtif.  

Tahap 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. Dengan kata lain, informasi media 

massa sebagai otoritas sikap untuk membenarkan sebuah kejadian.  

Pemaknaan Khalayak..., Maya Indriyani, FIKOM UMN, 2014



	   32	  

Tahap 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.  

Tahap ketiga adalah menjadikan konsumsi media massa sebagai 

pilihan konsumtif, dimana seseorang secara habit tergantung pada media 

massa. Media massa adalah bagian kebiasaan hidup yang tak bisa 

dilepaskan. Pada tingkat tertentu, seseorang merasa tak mampu 

beraktivitas apabila apabila ia belum membaca koran. (Bungin, Burhan 

2008 : 208) 

 

2.2.5 Cultural Studies 

 

Kata kebudayaan berasal dari bahasa Sansekerta buddhayah yang 

merupakan bentuk jamak dari buddhi yang berarti budi atau akal. 

Kebudaayaan diartikan sebagai hal-hal yang bersangkutan dengan budi 

atau akal.  Istilah culture sendiri yang merupakan istilah bahasa asing yang 

sama artinya dengan kebudayaan berasal dari kata Latin “colere”. Artinya 

mengolah atau mengerjakan, yaitu mengolah tanah atau bertani.  Dari asal 

arti tersebut, yaitu colere kemudia culture, diartikan sebagai segala daya 

dan kegiatan manusia untuk mengubah alam.  

Menurut Antropolog E.B Taylor (1871), mendefinisikan 

kebudayaan adalah kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, 

kesenian, moral, hukum, adat-istiadat dan kemampuan-kemampuan lain 

serta kebiasaan-kebiasaan yang didapatkan atau oleh manusia sebagai 
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anggota masyarakat. Dengan kata lain, kebudayaan mencakup semuanya 

yang didapatkan atau dipelajari oleh manusia sebagai anggota masyarakat. 

Kebudayaan terdiri dari segala sesuatu yang dipelajari dari pola-pola 

perilaku yang normative. Artinya, mencakup segala cara-cara atau pola-

pola erpikir, merasakan dan bertindak. (Soekanto, Soerjono 2012:150-151) 

Konsep kebudayaan sangat penting dalam cultural studies. Studi 

kebudayaan dalam ilmu sosiologi, antropolog, sastra dan lain-lain 

mendahului cultural studies sebagai arus pemikiran dengan tema khusus 

dan sandaran teoritis.  

Cutural studies merupakan sebuah kerangka berpikir yang 

memperkenalkan budaya dalam dimensi baru. Bukan hanya dan hasil 

perilaku, melainkan pemahaman mendalam antara budaya, hegemoni, dan 

kekuasaan yang mendasarinya.  

Studi budaya yang dicetuskan oleh Stuart Hall berkaitan erat 

dengan penggunaan barang-barang budaya oleh audience atau bagian 

dalam masyrarakat itu sendiri. Dalam studi ini juga dijelaskan bahwa 

terdapat pendekatan yang memadukan antara ide-ide tentang pengaruh 

terhadap audiens dan penggunaan media oleh audiens. 

Cultural studies berpendapat bahwa bahasa bukanlah media yang 

netral bagi pembentukan makna dan pengetahuan. Hal ini disebabkan 

karena melalui bahasa seseorang dapat mengerti suatu informasi. Ketika 

seseorang ingin memahami kajian budaya, orang tersebut perlu 

mengeksplorasi bagaimana makna dihasilkan secara simbolis oleh suatu 

bahasa sebagai sistem yang berarti. (Barker, 2008 : 7) 
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Bahasa merupakan sekumpulan simbol yang memiliki arti dan 

makna. Melalui simbol-simbol itu juga, individu memberikan pemaknaan 

akan sebuah informasi yang diterimanya. Di sinilah dapat dilihat bahwa 

cultural studies menaruh posisinya untuk memberikan penafsiran akan 

sebuah informasi yang diterimanya. 

 

Reception Studies 

 

Studi resepsi berakar dari pemikiran Stuart hall tentang studi 

budaya. Kemudian menyumbangkan sebentuk pemahaman atas 

kebudayaan yang dibentuk melalui pola sistem kapitalisme. Bagi Hall, 

terhadap proses koding dan dekoding terkait problematika pemahaman 

tersebut harus dibuat sebuah pemisah antara proses pemahaman yang 

dikoding oleh pihak yang melakukan produksi dengan proses pemahaman 

yang didekoding oleh pihak yang melakukan konsumsi atas produk 

tersebut (Durham dan Kellner, 2001: 115).  

Lebih lanjut lagi dijabarkan oleh Durham dan Kellner bahwa 

pembedaan yang menggarisbawahi kemampuan audiens dalam 

memproduksi pembacaan dan pemaknaan mereka sendiri, untuk 

mendekoding teks-teks dalam cara yang tidak biasa atau pun dengan cara 

sebaliknya, dilihat sama baiknya dengan cara-cara yang ideal dengan 

ideologi yang dominan. 
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Hall memberikan argumen bahwa media content adalah sebuah 

“teks” berstruktur yang terbentuk oleh lambang-lambang (signs) dan 

saling terhubung dengan cara yang spesifik. Supaya bisa memahami teks 

dan untuk bisa “membacanya” diperlukan kemampuan dalam mengartikan 

tanda-tanda dan juga sekaligus strukturnya. Apa yang berusaha 

dikemukakan lebih jauh oleh Hall di sini adalah kenyataan bahwa orang 

mempunyai kecenderungan yang berbeda-beda dalam menginterpretasikan 

pesan-pesan yang diterima, tergantung dari latar belakang budaya mereka 

(Hall dalam McQuail’s 2002: 302-308).  

 
Gambar 2.2.5.1 Encoding/Decoding Model Stuart Hall 
 Sumber : visual-memory.co.uk 
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2.3        Kerangka Pemikiran 
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