
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

BAB II 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

A. Penelitian Terdahulu 

Di dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian terdahulu sebagai 

perbandingan dan tolok ukur serta mempermudah penulis dalam menyusun 

penelitian ini. Menurut Iksan dalam Fahlemban (2013:9), tinjauan pustaka harus 

mengemukakan hasil penelitian lain yang relevan dalam pendekatan 

permasalahan penelitian: teori, konsep-konsep, analisa, kesimpulan, kelemahan 

dan keunggulan pendekatan yang dilakukan orang lain. Peneliti harus belajar dari 

peneliti lain, untuk menghindari duplikasi dan pengulangan penelitian atau 

kesalahan yang sama seperti yang dibuat oleh peneliti sebelumnya (Masyhuri & 

Zainuddin, 2008:100).   

Penulis telah menganalisa dua penelitian terdahulu yang berkaitan dengan 

bahasan di dalam penelitian ini, mencakup tentang gaya hidup, klub penggemar. 

1. Penelitian pertama 

Judul  : Gaya Hidup Fansclub terhadap Idolanya (Studi pada Virginity 

Lampung) 

Penulis  : Ahmad Faruq Fahlemban 

Jurusan  : Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Lampung 

Tahun  : 2013 
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Hasil penelitian: Penggunaan kaos Virginity pusat maupun kaos Virginity 

Lampung, serta mengalungkan kartu tanda anggota fansclub Virginity 

Lampung menjadi atribut untuk berkomunikasi antar sesama anggota. 

Kecenderungan dalam memahami ekspresi dari sosok idola yang mereka 

idolakan memiliki pemahaman yang berbeda-beda tergantung bagaimana cara 

mereka membangun kedekatan emosional antara anggota fansclub Virginity 

Lampung dengan sosok idola yang mereka idolakan, baik melalui pengamatan 

secara langsung tatap muka, maupun ketika melalui media. 

Dalam berinteraksi dan berkomunikasi sehari-hari, fansclub Virginity 

Lampung juga menggunakan istilah-istilah untuk memudahkan proses 

berkomunikasi dengan meringkas kata dan juga identifikasi kelompok yang 

sering digunakan saat sedang berkumpul maupun bersenda gurau bersama 

teman-teman sesama di fansclub Virginity Lampung yang maknanya hanya 

diketahui oleh anggota fansclub. 

Kontribusi pada penelitian penulis: Penelitian ini menjadikan fansclub sebagai 

subjek penelitiannya, yang mana memiliki kesamaan dalam hal 

berpenampilan, mulai dari pakaian sampai dengan aksesorisnya merupakan 

identitas suatu fansclub. Penelitian ini memiliki pembahasan mengenai istilah-

istilah yang dipakai dan hanya anggota klub penggemar saja yang mengerti. 

Perbedaan dengan penelitian penulis: Penelitian ini tidak meneliti tentang 

bagaimana kecenderungan suatu klub penggemar dalam menyerap 

kebudayaan asing dan menjadikannya sebagai suatu gaya hidup. 
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2. Penelitian kedua 

Judul  : Gaya Hidup Komunitas Graffiti (Studi pada Komunitas Lampung 

Street Art/LSA, Pasar Seni, Bandar Lampung) 

Penulis  :  Radhia Amini 

Jurusan  :  Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Lampung 

Tahun  :  2011 

Hasil penelitian: Gaya berpenampilan komunitas LSA terlihat dari 

penggunaan kaos klub penggemar (LSA) dan kaos tagging sebagai identitas 

komunitas serta  penggunaan aksesoris saat writing seperti masker painting, 

glove agar safety saat writing. Memakai celana jeans panjang dan sepatu 

sneakers serta rambut yang dominan cepak. Setiap tagging yang dipakai 

writer memiliki makna tersendiri dari tiap pemiliknya serta ciri khas yang 

terlihat dari  bentuk, warna yang kontras maupun font. Komunitas LSA juga 

menggunakan istilah-istilah mengenai graffiti yang juga maupun istilah-istilah 

dalam sehari-hari. 

Kontribusi pada penelitian penulis: Penelitian ini menjadikan komunitas 

sebagai subjek penelitiannya dan membahas terkait atribut yang dikenakan 

oleh anggota komunitas itu sendiri dan istilah-istilah yang hanya dimengerti 

oleh anggota komunitas itu sendiri. 

Perbedaan dengan penelitian penulis: Dalam penelitian ini hanya membahas 

tentang gaya berpenampilan, makna dari graffiti dan istilah yang digunakan. 

Penelitian ini tidak membahas tentang cara bersosialisasi dengan masyarakat 

dan penyerapan budaya asing sebagai gaya hidup. 
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B. Kajian Teori 

1. Gaya hidup 

Gaya hidup menurut Siregar (Ibrahim, 1997:207), hanya dapat dibicarakan 

jika kita mau melihat kehadiran kelompok dalam “kelas”-nya masing-

masing. Dan karena gaya hidup merupakan simbol prestise suatu kelas 

tertentu, penyebarannya melalui komunikasi massa akan menembus batas-

batas stratifikasi sosial. Pada saat itulah kita akan menempati gaya hidup 

sebagai suatu kebudayaan massa (populer) yang kehilangan eksklusivitas 

kelas sosial tertentu. Sedangkan Alvin Toffler mendefinisikan gaya (hidup) 

adalah “alat yang dipakai oleh individu untuk menunjukkan identitas 

mereka dengan subkultur-subkultur tertentu” (Ibrahim, 1997:165).  

Gaya hidup menurut Suratno & Rismiati (2001:174) adalah pola hidup 

seseorang dalam dunia kehidupan sehari-hari yang dinyatakan dalam 

kegiatan, minat dan pendapat yang bersangkutan. Gaya hidup 

mencerminkan keseluruhan pribadi yang berinteraksi dengan lingkungan. 

Chaney (2003:91) memberikan penjelasan bahwa “gaya hidup adalah suatu 

cara terpola dalam penggunaan, pemahaman atau penghargaan artefak-

artefak budaya material untuk menegosiasikan permainan kriteria status 

dalam konteks sosial”. Chaney juga menyatakan bahwa peredaran gaya 

hidup merupakan makna simbolik dimana yang terlihat akan 

mempresentasikan suatu identitas tertentu. Oleh karena itu, gaya hidup 

sering dihubungkan dengan status dan menunjukkan citra seseorang.  

Dengan demikian, apapun yang berkaitan dengan kehidupan manusia 

merupakan simbol-simbol yang akan menyampaikan citra tertentu. 
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1.1. Bentuk-bentuk gaya hidup 

Menurut Chaney (2003:95) ada beberapa bentuk gaya hidup, antara 

lain:  

1.1.1. Industri gaya hidup  

Dalam abad gaya hidup, penampilan-diri itu justru mengalami 

estetisisasi, “estetisisasi kehidupan sehari-hari” dan bahkan 

tubuh/diri (body/self) pun justru mengalami estetisisasi tubuh. 

Tubuh/diri dan kehidupan sehari-hari pun menjadi sebuah 

proyek, benih penyemaian gaya hidup. “Kamu bergaya maka 

kamu ada!” adalah ungkapan yang mungkin cocok untuk 

melukiskan kegandrungan manusia modern akan gaya. Itulah 

sebabnya industri gaya hidup untuk sebagian besar adalah 

industri penampilan. 

1.1.2. Iklan gaya hidup  

Dalam masyarakat mutakhir, berbagai perusahaan (korporasi), 

para politisi, individu-individu semuanya terobsesi dengan citra. 

Di dalam era globalisasi informasi seperti sekarang ini, yang 

berperan besar dalam membentuk budaya citra (image culture) 

dan budaya cita rasa (taste culture) adalah gempuran iklan yang 

menawarkan gaya visual yang kadang-kadang mempesona dan 

memabukkan. Iklan merepresentasikan gaya hidup dengan 

menanamkan secara halus (subtle) arti pentingnya citra diri untuk 

tampil di muka publik. Iklan juga perlahan tapi pasti 

mempengaruhi pilihan cita rasa yang kita buat. 
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1.1.3. Public relations dan jurnalisme gaya hidup  

Pemikiran mutakhir dalam dunia promosi sampai pada 

kesimpulan bahwa dalam budaya berbasis-selebriti (celebrity 

based-culture), para selebriti membantu dalam pembentukan 

identitas dari para konsumen kontemporer. Dalam budaya 

konsumen, identitas menjadi suatu sandaran “aksesori fashion”. 

Wajah generasi baru yang dikenal sebagai anak-anak E-

Generation, menjadi seperti sekarang ini dianggap terbentuk 

melalui identitas yang diilhami selebriti (celebrity-inspired 

identity)-cara mereka berselancar di dunia maya (Internet), cara 

mereka gonta-ganti busana untuk jalan-jalan. Ini berarti bahwa 

selebriti dan citra mereka digunakan momen demi momen untuk 

membantu konsumen dalam parade identitas. 

1.1.4. Gaya hidup mandiri  

Kemandirian adalah mampu hidup tanpa bergantung mutlak 

kepada sesuatu yang lain. Untuk itu diperlukan kemampuan 

untuk mengenali kelebihan dan kekurangan diri sendiri, serta 

berstrategi dengan kelebihan dan kekurangan tersebut untuk 

mencapai tujuan. Nalar adalah alat untuk menyusun strategi. 

Bertanggung jawab maksudnya melakukan perubahan secara 

sadar dan memahami betuk setiap resiko yang akan terjadi serta 

siap menanggung resiko dan dengan kedisiplinan akan terbentuk 

gaya hidup yang mandiri. Dengan gaya hidup mandiri, budaya 

konsumerisme tidak lagi memenjarakan manusia. Manusia akan 
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bebas dan merdeka untuk menentukan pilihannya secara 

bertanggung jawab, serta menimbulkan inovasi-inovasi yang 

kreatif untuk menunjang kemandirian tersebut. 

1.1.5. Gaya hidup hedonis  

  Gaya hidup hedonis adalah suatu pola hidup yang aktivitasnya 

untuk mencari kesenangan, seperti lebih banyak menghabiskan 

waktu di luar rumah, lebih banyak bermain, senang pada 

keramaian kota, senang membeli barang mahal yang 

disenanginya, serta selalu ingin menjadi pusat perhatian. 

 

1.2. Faktor-faktor yang mempengaruhi gaya hidup 

Menurut pendapat Amstrong dalam Ramadhani (2011:18-22), terdapat 

dua faktor yang mempengaruhi gaya hidup, yaitu dari dalam diri 

individu (internal) dan luar (eksternal). 

1.2.1. Faktor internal 

a. Sikap  

 Sikap berarti suatu keadaan jiwa dan keadaan pikir yang 

dipersiapkan untuk memberikan tanggapan terhadap sesuatu. 

Melalui sikap, individu memberi respon positif atau negatif 

terhadap gaya. Keadaan jiwa dipengaruhi oleh tradisi, 

kebiasaan, kebudayaan dan lingkungan sosialnya. 

b. Pengalaman dan pengamatan 

 Pengalaman mempengaruhi pengamatan sosial dalam tingkah 

laku. Pengalaman diperoleh dari tindakan di masa lalu. Hasil 
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dari pengalaman sosial membentuk pandangan terhadap suatu 

objek. Seseorang tertarik dengan suatu gaya hidup tertentu 

berdasarkan pengalaman dan pengamatan.  

c. Kepribadian 

 Kepribadian adalah konfigurasi karakteristik individu dan cara 

berperilaku yang menentukan perbedaan perilaku dari setiap 

individu. Kepribadian mempengaruhi selera yang dipilih 

seseorang, sehingga mempengaruhi pula bagaimana gaya 

hidupnya.  

d. Konsep diri  

 Konsep diri menggambarkan hubungan antara konsep diri 

konsumen dengan image merk. Bagaimana individu 

memandang dirinya akan mempengaruhi minat terhadap suatu 

objek. Konsep diri sebagai inti dari pola kepribadian akan 

menentukan perilaku individu dalam menghadapi 

permasalahan hidupnya.  

e. Motif 

 Perilaku individu muncul karena adanya motif kebutuhan 

untuk merasa aman dan kebutuhan terhadap  prestise 

merupakan beberapa contoh tentang motif. Jika motif 

seseorang terhadap kebutuhan akan prestise itu besar, maka 

akan membentuk gaya hidup yang cenderung mengarah 

kepada gaya hidup hedonis. 
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f. Persepsi 

 Persepsi adalah proses dimana seseorang memilih, mengatur, 

dan menginterpretasikan informasi untuk membentuk suatu 

gambar yang berarti mengenai dunia.  

1.2.2. Faktor eksternal 

a. Kelompok referensi  

Kelompok referensi adalah kelompok yang memberikan 

pengaruh langsung atau tidak langsung terhadap sikap dan 

perilaku seseorang. Pengaruh-pengaruh tersebut akan 

menghadapkan individu pada perilaku dan gaya hidup 

tertentu.  

b. Keluarga  

Keluarga memegang peranan terbesar dan terlama dalam 

pembentukan sikap dan perilaku individu. Hal ini karena pola 

asuh orang tua akan membentuk kebiasaan anak yang secara 

tidak langsung mempengaruhi pola hidupnya.  

c. Kelas sosial 

Kelas sosial juga mempengaruhi gaya hidup. Ada dua unsur 

pokok dalam sistem sosial pembagian kelas dalam 

masyarakat, yaitu kedudukan dan peran. Hierarki kelas sosial 

masyarkat menentukan pilihan gaya hidup.  

d. Kebudayaan 

Kebudayaan yang meliputi pengetahuan, kepercayaan, 

kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan kebiasaan-
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kebiasaan yang diperoleh individu sebagai anggota 

masyarakat. Kebudayaan terdiri dari segala sesuatu yang 

dipelajari dari pola-pola perilaku yang normatif, meliputi ciri-

ciri pola pikir, merasakan dan bertindak. 

 

2. Penggemar 

Penggemar (fans) adalah bentuk penonton yang aktif dalam penggunaan 

media. Sedangkan fandom adalah interaksi sosial, dimana saling berbagi 

rasa, membangun identitas sosial, melakukan kegiatan-kegiatan secara 

kolektif. Fandom didefinisikan sebagai dunia penggemar dan penggemar, 

khususnya penggemar ilmu pengetahuan, fiksi, majalah dan konvensi (The 

Concise Oxford Dictionary of Current English). Mereka tidak hanya 

menikmati tetapi mengomentari, ikut berpikir, membuat inovasi dalam 

keseharian mereka.
5
 

Fandom merupakan salah satu poin penting dalam perkembangan budaya 

pop. Lahirnya banyak idola baik dari industri hiburan serta olahraga, 

mampu menarik minat khalayak untuk memberikan perhatian lebih. Idola 

musik pop, pemain film serta klub-klub sepak bola menciptakan 

penggemar-penggemar fanatik yang kemudian membentuk fandom. 

Fandom menurut Joli Jensen adalah sekumpulan fans yang bergabung 

menjadi satu. Di dalam fandom terdapat dua jenis fans: the obsessed 

individual (terobsesi individu) dan the hysterical crowd (kerumunan 

                                                             
5 Aulia Puspaning Galih. January 2012. Aktualisasi Diri Kelompok Penggemar (Fandom). 

HTTP://WWW.JOURNAL.UNAIR.AC.ID/FILERPDF/JURNAL_ AULIA%20PUSPA.DOC.  05 

Maret 2014 

http://www.journal.unair.ac.id/filerPDF/Jurnal_%20Aulia%20Puspa.doc
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histeris). Fans menunjukkan ketertarikan, rasa suka, dan kasih sayang 

kepada tokoh atau aspek dalam bidang yang dipilih. Fans dianggap sebagai 

respon dari bintang idolanya.
6
 

 

3. Klub penggemar sebagai kelompok sosial 

3.1. Definisi kelompok sosial 

Menurut Muzafer Sherif, kelompok sosial adalah suatu kesatuan sosial 

yang terdiri dari dua atau lebih individu yang telah mengadakan 

interaksi sosial yang cukup intensif dan teratur, sehingga diantara 

individu tersebut sudah terdapat pembagian tugas, struktur, dan norma-

norma tertentu (Santosa, 2006:36). Manusia pada umumnya dilahirkan 

seorang diri dengan dibekali berbagai macam kemampuan. Manusia 

senantiasa memiliki naluri untuk berhubungan dengan manusia 

lainnya. Karena manusia tidak dapat hidup sendiri dan bila tidak ada 

manusia lain, maka manusia akan mati. Naluri manusia ini akan 

mendorong manusia untuk menyatukan hidupnya dengan manusia lain 

dalam kelompok. 

Naluri untuk hidup berkelompok pada manusia tidak terbatas hanya 

dalam keluarga saja. Manusia juga memiliki naluri untuk berkelompok 

dengan lingkungan sekitar yang cakupannya lebih luas daripada 

keluarga. Naluri berkelompok juga mendorong manusia untuk 

menyatukan dirinya pada kelompok yang lebih besar dalam kehidupan 

                                                             
6 Dhyanayu Luthfia Almitra dan Prahastiwi Utari. 2012. K-pop dan Identitas Diri (Studi Kasus 

Pembentukan Identitas Diri Dalam Fandom di Kalangan Penggemar K-Pop di Solo). http://jurnal-

kommas.com/docs/JURNAL%20K-POP%20DAN%20IDENTITAS%20DIRI.pdf.  5 Maret 2014. 

http://jurnal-kommas.com/docs/JURNAL%20K-POP%20DAN%20IDENTITAS%20DIRI.pdf
http://jurnal-kommas.com/docs/JURNAL%20K-POP%20DAN%20IDENTITAS%20DIRI.pdf
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di sekelilingnya bahkan mendorong manusia menyatu dengan alam 

fisiknya (Bungin, 2007:43).  

Ketika jaringan berkembang, berbagai jenis simbol, aturan dan hukum 

muncul dan menjadi standar. Melalui proses komunikasi tercipta 

budaya kelompok. Beberapa aspek dari budaya kelompok berkembang 

secara „alami‟, semisal pada perkembangan istilah-istilah bahasa slang 

di antara para anggota klub atau kelompok sosial, atau aturan 

berpakaian informal dalam kelompok sebaya. Dalam contoh lain, 

simbol, aturan dan kaidah dihasilkan dari usaha yang sistematis para 

anggota kelompok. Dalam kasus seperti ini, simbol, aturan dan kaidah 

diciptakan untuk memberi identitas kelompok untuk membedakan dari 

kelompok lain; untuk membedakan sub-kelompok tertentu dari unit 

kelompok yang lebih besar. 

Budaya memainkan peranan yang penting dalam dinamika kelompok. 

Ia memberi anggota kelompok perasaan sebagai pribadi sekaligus 

identitas kolektif, dan berkontribusi bagi pengembangan keteraturan, 

struktur, dan keterpaduan dalam operasi keseluruhan sistem (Ruben & 

Stewart, 2013:304-305). 

3.2. Subkultur 

Menurut Hamdani dalam Tammaka (2007:164) “Subkultur‟‟ 

merupakan gejala budaya dalam masyarakat industri maju yang 

umumnya terbentuk berdasarkan usia dan kelas. Secara simbolis di 

ekspresikan dalam bentuk pencipta gaya dan bukan hanya merupakan 

penentang terhadap hegemoni atau jalan keluar dari suatu ketegangan 
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sosial. Subkultur lebih jauh menjadi bagian dari ruang bagi 

penganutnya untuk memberikan otonomi dalam suatu tatanan sosial 

masyarakat industri yang semakin kaku dan kabur.
7
 

JKT48 Lampung FC merupakan klub penggemar sebagai kelompok 

sosial yang berkembang dan menjadi bagian dalam masyarakat. Klub 

penggemar ini menjadi suatu kehidupan sosial yang terbentuk oleh 

ekspresi dan gaya hidup (lifestyle) yang mendalam baik dari tata cara 

berpakaian, istilah-istilah dalam kelompok, maupun cara bersosialisasi 

dalam kehidupan masyarakat. 

 

4. Budaya Populer Jepang 

Menurut Raymond Williams (Storey, 1993:3), tiga definisi terhadap kata 

budaya, yaitu: pertama, budaya dapat digunakan untuk mengacu pada 

“suatu proses umum perkembangan intelektual, spiritual, dan estesis”. 

Kedua, budaya bisa berarti “pandangan hidup tertentu dari masyarakat 

periode atau kelompok tertentu”. Ketiga, budaya bisa merujuk pada “karya 

dan praktik-praktik intelektual, terutama aktivitas artistik”. Dengan kata 

lain teks-teks dan praktik-praktik itu diandaikan memiliki fungsi utama 

untuk menunjukkan, menandakan (to signify), memproduksi, atau kadang 

menjadi peristiwa yang menciptakan makna tertentu.  

Williams juga mengemukakan empat makna kata populer, yaitu “banyak 

disukai orang”, jenis kerja rendahan”, “karya yang dilakukan atau dibuat 

                                                             
7 Muhammad Helmy. 2012. Persepsi Masyarakat Bekonang terhadap Keberadaan Komunitas 

(Studi Kasus di Dusun Sentul, Kelurahan Bekonang, Kecamatan Mojolaban). 

http://digilib.fkip.uns.ac.id/contents/pesanskr.php?id=3153.   5 Maret 2014. 

http://digilib.fkip.uns.ac.id/contents/pesanskr.php?id=3153
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untuk menyenangkan orang”, “budaya yang memang dibuat oleh 

masyarakat untuk diri mereka sendiri”.  

Hidetoshi Kato (1989:17), memberikan penjelasan mengenai budaya 

populer Jepang. Menurutnya, istilah budaya populer dalam bahasa Jepang 

lebih tepat disebut sebagai taishuu bunka atau “budaya massa”. Selain 

istilah taishuu bunka, juga terdapat istilah minshuu bunka atau “budaya 

rakyat” dan minzoku bunka atau “budaya bangsa”. Walaupun kedua kata ini 

memiliki pengertian yang dekat, tetapi menurut Kato kurang tepat untuk 

mendeskripsikan istilah budaya populer. Budaya massa memiliki suatu 

pengertian suatu budaya yang banyak disukai oleh masyarakat, tidak hanya 

masyarakat Jepang saja tetapi disukai oleh masyarakat dari negara-negara 

lain. Inilah yang disebut sebagai disukai secara massa yang menyebabkan 

budaya populer tersebut juga diproduksi secara massa. 

Kegiatan mendukung idolanya merupakan salah satu kebudayaan populer 

Jepang. Untuk konsumen Jepang yang tenggelam dalam budaya selebriti, 

idola disejajarkan dengan perilaku konsumsi. Dalam sistem media Jepang, 

yang berada di antara idola-idola, konsumen diposisikan sebagai 

penggemar. Untuk penggemar (konsumen), idola sebagai objek hasrat 

mereka merupakan fantasi atau konstruksi yang ideal, "cermin" refleksi, 

yang bergema dengan afektif yang mendalam atau makna emosional. 

Menurut Aoyagi dalam Galbraith and Karlin (2012:178-179) dalam 

studinya terhadap kegiatan mengidolakan seseorang, seorang penggemar 

dengan perilaku mengidolakan seseorang erat kaitannya dan didominasi 

oleh kapitalisme konsumen, tapi juga berpartisipasi dalam proses sebagai 
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individu. Sementara perilaku mengidolakan tentu menawarkan kesenangan, 

juga menyediakan sarana penting pemahaman yang lebih baik mengenai 

kondisi mereka, yang selanjutnya memungkinkan mereka untuk 

mengembangkan cara baru untuk melawan, menantang, dan bahkan 

mengubah identitas mereka. 

 

5. Grup Idola 

Idol group sejatinya adalah istilah yang berasal dari budaya Jepang yang 

berarti sebuah media bagi remaja perempuan berpenampilan menarik 

dengan rentang usia tertentu. Saat berada dalam idol group, remaja kerap 

dan rutin diliput di media massa, baik sebagai penyanyi, aktris, pembawa 

acara, dan model di majalah atau iklan.
8
 

Aoyagi (1999) dalam penelitiannya mendefinisikan idola pop sebagai figur 

yang dipromosikan melalui media (media-promoted dipromosikan melalui 

media (media-promoted menyanyi, menari, dan berakting di teater atau 

panggung, muncul di acara televisi, dan berpose di majalah atau iklan. Idola 

pop muncul di berbagai media, seperti majalah, poster, billboard, CD, 

iklan, drama TV, film, dan pertunjukan teater. Informasi detil seperti 

tempat dan tanggal lahir golongan darah, hobi, dan pemikiran idola juga 

dapat ditemukan dalam majalah-majalah populer mengenai idola.
9
 

 

                                                             
8 Unoviana Kartika. 14 Desember 2013. “Idol Group”, Fenomena di Kalangan Remaja. 

http://health.kompas.com/read/2013/12/14/1241486/.Idol.Group.Fenomena.di.Kalangan.Remaja.  

21 Januari 2014. 
9 Dita Darfiyanti dan M.G. Bagus Ani Putra. Juni 2012. Pemujaan terhadap Idola Pop sebagai 

Dasar Intimate Relationship pada Dewasa Awal: sebuah Studi Kasus. 

http://journal.unair.ac.id/filerPDF/110810200_1v.pdf.  5 Maret 2014. 

http://journal.unair.ac.id/filerPDF/110810200_1v.pdf
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6. Landasan Teori 

6.1. Teori Interaksionisme Simbolik 

Menurut pandangan George Herbert Mead, dalam upaya menerangkan 

pengalaman sosial, psikologi sosial tradisional memulainya dengan 

psikologi individual; sebaliknya, Mead selalu memberikan prioritas 

pada kehidupan sosial dalam memahami pengalaman sosial (Ritzer & 

Goodman, 2010:271).  

Alasan peneliti menggunakan Teori Interaksionisme Simbolik pada 

penelitian ini karena dilihat dari adanya interaksi yang bersifat 

simbolik di dalam suatu kelompok yang sudah menjadi kesepakatan 

bersama kelompok tersebut yang berasal dari ide-ide dasar dalam 

membentuk makna yang berasal dari pikiran manusia (mind) mengenai 

diri (self), dan hubungannya di tengah interaksi sosial, dan bertujuan 

akhir untuk menginterpretasi makna di tengah masyrakat (society) di 

mana individu tersebut menetap.  

Interaksi antar anggota dalam JKT48 Lampung FC akan membentuk 

konsep diri yang berupa gaya hidup yang secara tidak langsung telah 

menjadi kesepakatan bersama sebagai image dari komunitas itu sendiri. 

Untuk merefleksikan image inilah, dibutuhkan simbol-simbol tertentu 

yang sangat berperan dalam mempengaruhi perilaku konsumsinya. 

Simbol merupakan salah satu bentuk komunikasi nonverbal. Salah satu 

fungsi komunikasi nonverbal yaitu untuk menunjukkan jati diri agar 

orang lain bisa mengenalnya (identy) seperti cara berpenampilan dan 

penggunaan aksesoris yang merupakan pesan artifaktual. 
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Menurut Kefgen & Touchie (Rakhmat, 2005:292) “Pakaian 

menyampaikan pesan. Pakaian terlihat sebelum suara terdengar. 

Pakaian tertentu berhubungan dengan perilaku tertentu”. Selain dari 

nonverbal, Teori Interaksionisme Simbolik juga dapat berupa verbal 

yaitu penggunaan istilah-istilah khusus yang memiliki makna tersendiri 

yang mungkin hanya diketahui komunitas itu sendiri. Penggunaan 

istilah-istilah dalam komunitas juga memiliki makna yang dihasilkan 

dari interaksi sesama anggota komunitas dan disepakati bersama. Oleh 

karena itu, teori ini yang melandasi penelitian penulis mengenai gaya 

hidup penggemar grup idola dalam JKT48 Lampung FC. 

Beberapa hal penting dalam Teori Interaksionisme Simbolik menurut 

Mead antara lain sebagai berikut. 

6.1.1. Tindakan 

 Mead memandang tindakan sebagai “unit primitif” dalam 

teorinya. Dalam menganalisis tindakan, pendekatan Mead hampir 

sama dengan pendekatan behavioris dan memusatkan perhatian 

pada rangsangan (stimulus) dan tanggapan (response). Tetapi, 

stimulus di sini tidak menghasilkan respon manusia secara 

otomatis tanpa dipikirkan. Mead membayangkan stimulus 

sebagai sebuah kesempatan atau peluang untuk bertindak, bukan 

paksaan atau perintah. 

 Mead mengidentifikasi empat basis dan tahapan tindakan yang 

saling berhubungan. Keempat tahapan itu mencerminkan satu 

kesatuan organik. 
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a. Impuls 

Tahap pertama adalah dorongan hati/impuls (impulse) yang 

meliputi “stimulasi/rangsangan spontan yang berhubungan 

dengan alat indera” dan reaksi aktor terhadap rangsangan, 

kebutuhan untuk melakukan sesuatu terhadap rangsangan itu. 

b. Persepsi 

Tahap ke dua adalah persepsi (perception). Aktor menyelidiki 

dan bereaksi terhadap rangsangan yang berhubungan dengan 

impuls. Persepsi melibatkan rangsangan yang baru masuk 

maupun citra mental yang ditimbulkannya. Aktor tidak secara 

spontan menanggapi stimuli dari luar, tetapi memikirkannya 

sebentar dan menilainya melalui bayangan mental. 

c. Manipulasi 

Tahap ketiga adalah manipulasi (manipulation). Segera 

setelah impuls menyatakan dirinya sendiri dan objek telah 

dipahami, langkah selanjutnya adalah memanipulasi objek 

atau mengambil tindakan berkenaan dengan objek itu. Tahap 

manipulasi merupakan jeda yang penting dalam proses 

tindakan agar tanggapan tak diwujudkan secara spontan. 

d. Konsumasi 

Tahap keempat dari tindakan, yakni tahap 

pelaksanaan/konsumasi (consummation), atau mengambil 

tindakan yang memuaskan dorongan hati yang sebenarnya. 
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6.1.2. Sikap-Isyarat (Gesture) 

 Menurut Mead, gerak atau sikap isyarat adalah mekanisme dasar 

dalam tindakan sosial dan proses sosial yang lebih umum. 

Menurut definisi Mead, gesture adalah gerakan organisme 

pertama yang bertindak sebagai rangsangan khusus yang 

menimbulkan tanggapan (secara sosial) yang tepat dari 

organisme kedua. 

6.1.3. Simbol-Simbol Signifikan 

 Simbol signifikan adalah sejenis gerak-isyarat yang hanya dapat 

diciptakan manusia. Isyarat menjadi simbol signifikan bila 

muncul dari individu yang membuat simbol-simbol sama dengan 

sejenis tanggapan (tetapi tak selalu sama) yang diperoleh dari 

orang yang menjadi sasaran isyarat. Kumpulan isyarat suara yang 

paling mungkin menjadi simbol yang signifikan adalah bahasa: 

“simbol yang menjawab makna yang dialami individu pertama 

dan yang mencari makna dalam individu kedua. 

6.1.4. Pikiran (Mind) 

 Pikiran, yang didefinisikan Mead sebagai proses percakapan 

seseorang dengan dirinya sendiri, tidak ditemukan dalam pikiran 

individu; pikiran adalah fenomena sosial. Pikiran muncul dan 

berkembang dalam proses sosial dan merupakan bagian integral 

dari proses sosial. 
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6.1.5. Diri (Self) 

 Pada dasarnya diri adalah kemampuan untuk menerima diri 

sebuah objek. Diri adalah kemampuan khusus untuk menjadi 

subjek maupun objek. Diri mensyaratkan proses sosial: 

komunikasi antarmanusia. 

 Untuk mempunyai diri, individu harus mampu mencapai keadaan 

“di luar dirinya sendiri” sehingga mampu mengevaluasi diri 

sendiri, mampu menjadi objek bagi dirinya sendiri. Untuk 

berbuat demikian, individu pada dasaranya harus menempatkan 

dirinya sendiri dalam bidang pengalaman yang sama dengan 

orang lain. 

 Mead mengidentifikasi dua aspek atau fase diri, yang ia namakan 

“I” dan “Me”. Mead menyatakan, “Diri pada dasarnya adalah 

proses sosial yang berlangsung dalam dua fase yang dapat 

dibedakan. “I” adalah tanggapan spontan individu terhadap orang 

lain. Ini adalah aspek kreatif yang tak dapat diperhitungkan dan 

tak teramalkan dari diri. “I” memberi sistem teoritis Mead 

dinamisme dan kreativitas yang memang banyak dibutuhkan. 

Tanpa itu, aktor Mead secara total akan didominasi oleh kontrol 

eksternal dan internal. “I” inilah yang memungkinkan terjadinya 

perubahan. Karena setiap kepribadian adalah campuran dari “I” 

dan “me”, maka tokoh besar dalam sejarah dipandang 

mempunyai proporsi “I” lebih besar ketimbang yang dipunyai 

kebanyakan orang lain. 
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 “I” bereaksi terhadap “me” yang mengorganisir sekumpulan 

sikap orang lain yang ia ambil menjadi sikapnya sendiri. Dengan 

kata lain, “me” adalah penerimaan atas orang lain yang 

digeneralisir. Berbeda dengan “I”, orang menyadari “me”; “me” 

adalah individu biasa, konvesional, konformis ditentukan oleh 

“me” meskipun setiap orang, apapun derajat konfirmisnya, 

mempunyai dan harus mempunyai “me” yang kuat. Melalui 

“me”-lah masyarakat menguasai individu. Mead mendefinisikan 

gagasan tentang kontrol sosial sebagai keunggulan ekspresi “me” 

di atas ekspresi “I”. 

6.1.6. Masyarakat 

 Pada tingkatan paling umum, Mead menggunakan istilah 

masyarakat (society) yang berarti proses sosial tanpa henti yang 

mendahului pikiran dan diri. Masyarakat penting perannya dalam 

membentuk pikiran dan diri. Di tingkat lain, masyarakat 

mencerminkan sekumpulan tanggapan terorganisir yang diambil 

alih oleh individu dalam bentuk “aku” (me). 

 Pada tingkat kemasyarakatan yang lebih khusus, Mead 

mempunyai sejumlah pemikiran tentang pranata sosial (sosial 

institutions). Secara luas, Mead mendefinisikan pranata sebagai 

“tanggapan bersama dalam komunitas” atau “kebiasaan hidup 

komunitas”. 

 Pendidikan adalah proses internalisasi kebiasaan bersama 

komunitas ke dalam diri aktor. Pendidikan adalah proses yang 
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esensial karena menurut pandangan Mead, aktor tidak 

mempunyai diri dan belum menjadi anggota komunitas 

sesungguhnya hingga mereka mampu menanggapi diri mereka 

sendiri seperti yang dilakukan komunitas yang lebih luas. Untuk 

berbuat demikian, aktor harus menginternalisasi sikap bersama 

komunitas. 

 

7. Kerangka Pikir 

Pada dasarnya, lifestyle adalah perilaku seseorang yang ditunjukkan dalam 

aktivitas, minat dalam opini khususnya yang berkaitan dengan citra diri 

untuk merefleksikan status sosialnya. Maka kehidupan sosial dalam 

lingkungan modern seperti sekarang ada banyak yang menggemari tokoh 

ataupun idolanya dengan alasan tertentu, baik menjadikan panutan bagi 

mereka dalam bergaya ataupun berperilaku di masyarakat, maupun 

menunjukkan loyalitas terhadap idolanya. Lifestyle atau gaya hidup 

tergantung pada bentuk-bentuk kultural masing-masing merupakan gaya, 

tata krama, cara menggunakan barang-barang, tempat dan waktu tertentu 

yang merupakan karakteristik suatu kelompok. Faktor-faktor internal 

(sikap, pengalaman dan pengamatan, kepribadian, konsep diri, motif, dan 

persepsi) dan eksternal (kelompok referensi, keluarga, kelas sosial, dan 

kebudayaan) juga dapat mempengaruhi bentuk-bentuk gaya hidup 

seseorang. 

Teori yang penulis gunakan dalam mendukung dan menentukan gaya hidup 

pada JKT48 Lampung FC adalah teori mengenai sosialkultur yaitu Teori 
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Interaksionisme Simbolik dari George Herbert Mead. Teori tersebut 

berkaitan dengan makna-makna dan pembentukan diri tiap anggota klub 

penggemar dengan interaksinya dalam JKT48 Lampung FC. Fokus dalam 

penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana gaya hidup anggota 

JKT48 Lampung FC yang dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor internal 

eksternal. Penulis akan menganalisis bentuk-bentuk gaya hidup yang 

muncul setelah dilakukan wawancara dan observasi.  

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimanakah 

gaya hidup klub penggemar JKT48 Lampung FC. Subjek dalam penelitian 

ini adalah klub penggemar JKT48 Lampung FC. 

 

Bagan 1. Kerangka Pikir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

JKT48 LAMPUNG FC 

Gaya Hidup Penggemar 

1. Faktor-faktor internal (sikap, pengalaman 

dan pengamatan, kepribadian, konsep diri, 

motif, dan persepsi) 

2. Faktor-faktor eksternal (kelompok referensi, 

keluarga, kelas sosial, dan kebudayaan) 

3. Bentuk-bentuk gaya hidup (industri gaya 

hidup, iklan gaya hidup, public relations dan 

jurnalisme gaya hidup, gaya hidup mandiri, 

gaya hidup hedonis) 

Teori  

Interaksionisme  

Simbolik 


