
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI 

 

A. Tinjauan Pustaka 

Penelitian yang berkaitan dengan media dan hiperealitas, sudah 

banyak dilakukan para peneliti. Diantaranya oleh Yudo (2013), Eko 

Setiawan (2010), Herlinda Fitria (2015), Martadi (2003), Eno Bening Swara 

(2014), Heldi (2009), Muhammad Azwar (2014), Yanti Dwi Astuti (2015), 

Mutia Hastiti Pawanti (2013) dan Argyo Demartoto (2009). 

Pada penelitian Yudo yang berjudul Dekonstruksi Dan Hiperealitas 

Film Django, dia menjelaskan dekonstruksi representasi dalam ruang 

hiperealitas pada film “Django”. Yudo menemukan bahwa film Django 

mendekonstruksi sejarah kelam Amerika dalam perang Mandingo yang 

kemudian direpresentasikan sebagai bentuk perlawanan terhadap dominasi 

kulit putih pada film tersebut.1 

Pada penelitin Eko yang berjudul Hiperealitas Dalam Tayangan 

Reality Show, dia menjelaskan penggambaran dan pemahaman mengenai 

permasalahan-permasalahan yang fokus dengan hal terkait dengan 

hiperealitas dalam level teks, produsen dan konsumen.2 

                                                           
     1 Yudo, 2013, Dekonstruksi dan Hiperealitas Film Django, 
http://ejournal.bsi.ac.id/assets/files/6_Jurnal_Komunikasi_2013_September_IV_No.2_.pdf 
diakses pada tanggal 7 Maret 2017 pukul 22.18 
     2 Setiawan, Eko, 2010, Hiperealitas Dalam Tayangan Reality Show https://digilib.uns.ac.id 
diakses pada tanggal 10 April 2017 pukul 13.05 

http://ejournal.bsi.ac.id/assets/files/6_Jurnal_Komunikasi_2013_September_IV_No.2_.pdf
https://digilib.uns.ac.id/


 

Pada penelitian Herlinda yang berjudul Hiperealitas Dalam Sosial 

Media, dia menjelaskan bagaimana makan di restoran dijadikan sebagai 

gaya hidup. Gaya hidup makan di restoran ini kemudian disebut dengan 

makan cantik untuk di upload kedalam media sosial dalam rangka 

memberitahukan kegiatannya kepada orang lain melalui media sosial. 

Dengan demikian terjadi pengaburan kelas dimana tidak ada lagi kejelasan 

dari status kelas yang dimunculkan di sosial media. Sehingga sosial media 

tidak lagi menampilkan realitas yang sebenarnya melainkan sebuah 

hiperealitas.3 

Pada penelitian Martadi yang berjudul Hiper-Realitas Visual, dia 

menjelaskan bahwa dalam perkembangan teknologi digital telah membawa 

fantasi manusia menembus batas. Menciptakan ruang-ruang tiga dimensi 

dengan berbagai macamo objek didalamnya. Sampai pada tahap realitas 

visual dilampaui oleh pencitraan-pencitraan visual. Membawa manusia dari 

dunia nyata menuju dunia fantasi, sampai pada tahap manusia menganggap 

apa yang ada dalam dunia maya seakan-akan sebuah realitas.4 

Pada penelitian  Swara yang berjudul Membedah Youtube Sebagai 

New Media Dengan Pemikiran Jean Baudrillard, dia menjelaskan bahwa 

“Youtube” memiliki kemampuan dalam mensimulasi media dan 

menciptakan tanda yang memiliki pengaruh besar terhadap masyarakat. 

                                                           
     3 Fitria, Herlinda, 2010, Hiperealitas Dalam Sosial Media, 
http://download.portalgaruda.org/article.php diakses pada tanggal 10 April 2017 pukul 13.33 
     4 Martadi, 2003, Hiper-Realitas Visual, 
http://nirmana.petra.ac.id/index.php/dkv/article/viewFile/16096/16088 diakses pada tanggal 10 
April 2017 pukul 13.40 

http://download.portalgaruda.org/article.php?article=389430&val=477&title=HIPERREALITAS%20DALAM%20SOCIAL%20MEDIA%20(STUDI%20KASUS:%20MAKAN%20CANTIK%20DI%20SENOPATI%20PADA%20MASYARAKAT%20PERKOTAAN)
http://nirmana.petra.ac.id/index.php/dkv/article/viewFile/16096/16088


 

“Youtube” sendiri merupakan salah satu media audio-visual yang trend 

dikonsumsi masyarakat Indonesia saat ini. Adapun yang dikonsumsi 

masyarakat tersebut adalah tanda-tanda yang kemudian mengarahkan 

masyarakat menuju catastrophe.5 

Pada penelitian Heldi yang berjudul Pola Konsumsi Masyarakat 

Postmodern (Suatu Telaah Perilaku Konsumtif Dalam Masyarakat 

Postmodern), dia menjelaskan bahwa kehidupan masyarakat postmodern 

menciptakan pola-pola konsumsi baru yang menjadi ciri khas masyarakat 

postmodern itu sendiri. Komoditas yang dihadirkan dalam kehidupan itu 

hanyalah realitas yang berasal dari sebuah khayalan. Dalam era kehidupan 

ini menurutnya masyarakat akan kehilangan eksistensinya apabila tidak 

bekerja. Karena apabila tidak bekerja, masyarakat tidak mampu memenuhi 

kebutuhan konsumsinya tersebut. Disisi lain, komoditas yang hadir dalam 

kehidupan tersebut menjadi sumber kemakmuran bagi masyarakat 

kapitalis.6 

Pada penelitian Azwar yang berjudul, Teori Simulakrum Jean 

Baudrillard dan Upaya Pustakawan Mengidentifikasi Informasi, dia 

menjelaskan pustakawan harus memiliki kepekaan terhadap informasi-

informasi yang berlebihan. Semua orang membutuhkan pemahaman yang 

mendalam terhadap simulakrum, menurutnya. Demikian dengan 

                                                           
     5 Swara, Eno Bening, 2014, Membedah Youtube Sebagai New Media Dengan Pemikiran Jean 
Baudrillard, http://lib.ui.ac.idnaskahringkas2016-05S57164-Enobening%20Swara, diakses pada 
tanggal 8 Maret 2017, pukul 21.20 
     6 Heldi, 2009, Pola Konsumsi Masyarakat Postmodern (Suatu Telaah Perilaku Konsumtif Dalam 
Masyarakat Postmodern) http://smedia.neliti.commediapublications194939-ID-pola-konsumsi-
masyarakat-post-modern-sua.pdf.pdf, diakses pada tanggal 8 Maret 2017, pukul 21.25 

http://smedia.neliti.commediapublications194939-id-pola-konsumsi-masyarakat-post-modern-sua.pdf.pdf/
http://smedia.neliti.commediapublications194939-id-pola-konsumsi-masyarakat-post-modern-sua.pdf.pdf/


 

pustakawan, idealnya pustakawan harus memiliki kemampuan dalam 

mengidentifikasi antara nyata dan tidak nyata (hiperealitas). Karena ini 

dibutuhkan para pengguna perpustakaan untuk mendapatkan informasi 

yang ideal, bukan informasi simulakrum.7 

Pada penelitian Astuti (2015) yang berjudul Dari Simulasi Realitas 

Sosial Hingga Hiper-Realitas Visual: Tinjauan Komunikasi Virtual Melalui 

Sosial Media di Cyberspace, ia menjelaskan dalam perkembangan 

teknologi yang pesat telah membawa masyarakat menuju dunia digital, 

sebuah ruang baru untuk menghadirkan virtual dan memberi ruang bagi 

manusia untuk melakukan simulasi realitas. Perkembangan teknologi ini 

membawa manusia untuk melampaui batas-batas, sampai tahap dimana 

yang mampu membawa manusia menuju dunia maya yang terlihat nyata 

atau dunia nyata yang dibawa menuju fantasi. Astuti membahas komunikasi 

maya melalui media sosial dalam pembentukan identitas nyata maupun 

virtual. Akhirnya, dia menyimpulkan bahwa digitalisasi kehidupan 

membawa manusia pada kehancuran yang tidak terdeteksi, ia menawarkan 

kenyamanan semu. Masyarakat berada dalam hegemoni, disusun dan 

dimasukan dalam struktur yang terstruktur.8 

Pada penelitian Pawanti yang berjudul Masyarakat Konsumeris 

Menurut Konsep Pemikiran Jean Baudrillard, ia menjelaskan bahwa 

                                                           
     7 Azwar, Muhammad, 2014, Teori Simulakrum Jean Baudrillard dan Upaya Pustakawan 
Mengidentifikasi Informasi Realitas, Jurnal Ilmu Perpustakaan & Kearsipan Khizanah Al-Hikmah, 
Vol. 2 No.1, 2014, hal 38-48 
     8 Astuti, Yanti Dwi, 2015, Dari Simulasi Realitas Sosial Hingga Hiper-Realitas Visual: Tinjauan 
Komunikasi Virtual Melalui Media Sosial di Cyberspace, Jurnal Komunikasi PROFETIK, Vol. 
08/No.02/Oktober2015 



 

kehidupan masyarakat diwarnai dengan kegiatan konsumsi. Masyarakat 

dikelilingi hutan rimba komoditas. Segala informasi yang hadir ditengah 

masyarakat didifusikan melalui media massa. Perkembangan budaya 

konsumsi yang ditandai dengan perkembangan gaya hidup ini melahirkan 

masyarakat konsumer. Fenomena ini kemudian dianalisis dengan cermat 

oleh Jean Baudrillard, dan Baudrillard berpendapat bahwa telah terjadi 

pergeseran ditengah masyarakat. Kegiatan konsumsi tidak lagi didasarkan 

pada nilai guna, namun pada nilai tanda. Konsep pemikiran Baudrillard 

tentang ini kemudian coba dianalisis oleh Pawanti.9 

Pada penelitian Demartoto yang berjudul Membedah Gagasan Post 

Modernisme Baudrillard: Realitas Semu, ia menjelaskan bahwa Baudrillard 

memandang bahwa hasil simulacra dari proses simulasi adalah sebuah 

reproduksi objek yang menghasilkan kenyatan hiper (hiperealitas). Ide 

Baudrillard ini menurutnya mengakhiri sosiologi berdasarkan dualisme 

yang dibangun oleh Descartes. Demartoto menemukan gagasan Baudrillard 

adalah gagasan yang ambigu. Disatu sisi terdapat pandangan optimis yang 

meletakkan makna akhir bukanlah akhir dari semua akhir, namun 

merupakan akhir dari segala simulasi sebagai pendekatan baru. Disisi lain 

ada pandangan pesimis yang memberi makna akhir dari semua ujung10 

Penelitian ini berbeda dengan penelitian Yudo (2013), Eko Setiawan 

(2010), Herlinda Fitria (2015), Martadi (2003), Eno Bening Swara (2014), 

                                                           
     9 Pawanti, Mutia Hastiti, 2013, Masyarakat Konsumeris Menurut Konsep Pemikiran Jean 
Baudrillard, Jurnal, FIB, UI, 2013 
     10 Demartoto, Argo, 2009 Membedah Gagasan Post Modernisme Baudrillard: Realitas Semu, 
Jurnal, ISSN:0215-9635, Vol. 21, No. 2 Tahun 2009 



 

Heldi (2009), Muhammad Azwar (2014), Yanti Dwi Astuti (2015), Mutia 

Hastiti Pawanti (2013) dan Argyo Demartoto (2009). Karena penelitian ini 

fokus pada dampak yang disebabkan oleh media massa terhadap masyarakat 

pedesaan yang terkait dengan hiperealitas. Dengan demikian, penelitian ini 

berarti memperluas dan mengembangkan kajian terkait dengan media dan 

dampaknya terhadap masyarakat yang terkait dengan hiperealitas. Agar 

lebih jelas, peneliti akan membuat tabel perbandingan antara penelitian ini 

dengan penelitian lainnya. 

No Peneliti Persamaan dan Perbedan 

1. Yudo 

(2013) 

Penelitian Yudo dengan penelitian ini sama-sama 

mengkaji tentang media massa dan hiperealitas. 

Namun, disisi lain juga memiliki perbedaan. 

Penelitian Yudo berfokus pada dekonstruksi 

representasi pada film, sedangkan ini pengaruh 

media massa yang terkait dengan hiperealitas. 

2.  Eko 

Setiawan 

(2010 

Penelitian Eko Setiawan dengan penelitian ini sama-

sama mengkaji tentang media massa dan 

hiperealitas. Adapun perbedaannya adalah subyek 

penelitian Eko Setiawan yang berfokus pada teks, 

produsen dan konsumen. Sedangkan penelitian ini 

berfokus pada masyarakat santri di pedesaan. 



 

3. Herlinda 

Fitria 

(2015) 

Penelitian ini dengan penelitian Herlinda Fitria 

sama-sama mengkaji tentang hiperealitas. Adapun 

perbedaannya adalah obyek penelitian Herlinda 

Fitria, yaitu restoran yang identik dengan wilayah 

perkotaan. Sedangkan penelitian ini mengambil 

wilayah pedesaan. 

4. Martadi 

(2003) 

Penelitian ini dengan penelitian Martadi sama-sama 

mengkaji tentang hiperealitas. Namun, memiliki 

perbedaan pada subyek penelitian Martadi yang 

masih bersifat umum. Sedangkan penelitian ini lebih 

difokuskan pada masyarakat santri di pedesaan. 

5. Eno Bening 

Swara 

(2014 

Penelitian ini dengan penelitian Swara sama-sama 

mengkaji tentang hiperealitas. Namun, penelitian 

Swara fokus pada konsumsi tanda yang diproduksi 

melalui “Youtube”. Sedangkan penelitian ini akan 

menjelaskan tentang pengaruh media yang 

menyebabkan masyarakat menkonsumsi tanda itu 

sendiri. 

6. Heldi 

(2009) 

Pada dasarnya hiperealitas tidak dapat dipisahkan 

dengan masyarakat konsumer. Sehingga penelitian 

Heldi terkait dengan perilaku konsumtif masyarakat 

modern memiliki kaitan yang erat dengan 

hiperealitas. Karena perilaku konsumtif tersebut juga 



 

merupakan bagian dari hiperealitas. Adapun 

perbedaannya adalah penelitian Heldi yang fokus 

pada pola perilaku, sedangkan penelitian ini lebih 

kepada pengaruh media massa yang menimbulkan 

gejala hiperealitas termasuk perilaku konsumtif itu 

sendiri. 

7. Muhammad 

Azwar 

(2014) 

Penelitian ini dengan penelitian Azwar memiliki 

persamaan yaitu, kajian tentang hiperealitas. Adapun 

penelitian Azwar lebih fokus pada teori yang digagas 

oleh Baudrillard dan kemampuan pustakawan 

mengidentifikasi yang nyata dan tidak nyata. 

Sedangkan penelitian ini hanya menjadikan teori-

teori Baudrillard sebagai landasan teori dan subyek 

penelitiannya, yaitu masyarakat santri pedesaan. 

8. Yanti Dwi 

Astuti 

(2015) 

Masih sama dengan yang sebelumnya, penelitian ini 

dengan penelitian Astuti sama-sama mengkaji 

tentang hiperealitas. Perbedaannya adalah pada 

penelitian Astuti yang fokus pada komunikasi yang 

digunakan untuk membangun identitas. Sedangkan 

penelitian ini lebih fokus kepada pengaruh yang 

ditimbulkan oleh komunikasi itu sendiri, lebih 

khusus lagi adalah komunikasi massa. 



 

9. Mutia 

Hastiti 

Pawanti 

(2013) 

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, 

bahwa masyarakat konsumer tidak dapat dipisahkan 

dengan hiperealitas. Dengan perilaku konsumtif 

merupakan bagian dari hiperealitas. Sehingga 

penelitian ini dengan penelitian Pawanti masih 

sama-sama terkait dengan kajian hiperealitas. 

Adapun perbedaannya adalah, Pawanti meneliti 

konsep pemikiran Baudrillard. Sedangkan penelitian 

ini menjadikan konsep pemikira Baudrillard sebagai 

dasar teori penelitian yang nantinya akan digunakan 

sebagai pisau analisa. 

10. Argyo 

Demartoto 

(2009 

Antara penelitian ini dengan penelitian Demartoto 

masih sama-sama terkait dengan kajian hiperealitas. 

Namun, Demartoto membedah gagasan Baudrillard 

yang kemudian menurutnya adalah ambigu. 

Sedangkan penelitian ini menjadikan teori-teori yang 

digagas Baudrillard menjadi dasar teori dalam 

penelitian. 

 

 

B. Kerangka Teori 

1. Komunikasi Massa 

a. Pengertian 



 

Sudah banyak para ahli komunikasi yang mengemukakan 

definisi dari komunikasi massa. Tan dan Wright mengemukakan 

definisi komunikasi massa adalah bentuk komunikasi yang 

menggunakan saluran dalam menghubungkan komunikator dan 

komunikan secara massal, berjumlah banyak, bertempat tinggal 

yang jauh, heterogen dan menimbulkan efek tertentu. Sementara 

Bittner berpendapat komunikasi massa adalah pesan yang 

dikomunikasikan melalui media massa pada sejumlah besar orang.11 

Selain kedua definisi tersebut masih banyak ahli-ahli komunikasi 

yang mengemukakan definisi dari komunikasi massa, diantaranya 

adalah  Gerbner, Meletzke, Freidson, Severin & Tankard Jr dan 

Jospeh A. Devito.12 

Dari kedua definisi diatas dapat terdapat kesamaan yaitu 

komunikasi yang menggunakan media massa. Dalam hal ini 

Nurudin menyimpulkan definisi komunikasi massa adalah 

komunikasi yang dilakukan melalui media massa.13 Dalam hal ini 

perlu dibedakan massa dalam konteks komunikasi massa dengan 

massa dalam arti umum. Massa dalam arti umum mengacu kepada 

hal yang bersifat sosiologis. Sedangkan massa dalam konteks 

komunikasi massa mengacu kepada khalayak, audiens atau pemirsa 

yang mengkonsumsi media massa. 

                                                           
     11 Ardianto, Elvinaro dan Erdinaya, Lukiati Komala, 2005, Komunikasi Massa Suatu Pengantar, 
Bandung: Simbiosa Rekatama Media, hal. 3 
     12 Ibid., hal. 3-6 
     13 Nurudin, 2015, Pengantar Komunikasi Massa, Jakarta: RajaGrafindo Persada, hal.  3 



 

b. Fungsi Komunikasi Massa 

Sebagaimana definisi tentang komunikasi massa, banyak 

juga para ahli komunikasi yang mengemukakan fungsi komunikasi 

massa. Namun, dari sekian banyak fungsi komunikasi massa yang 

dikemukakan para ahli setidaknya dapat disimpulkan ada empat 

fungsi komunikasi massa secara umum yaitu, informasi 

(information), hiburan (entertaint), mempengaruhi (influence) dan 

pendidikan (education). 

Dominick dalam Elvinaro & Lukiati mengemukakan fungsi 

komunikasi bagi masyarakat terdiri dari surveillance(pengawasan), 

interpretation (penafsiran), linkage (keterkaitan), transmission of 

values (penyebaran nilai) dan entertainment (hiburan).14 

Sementara Karlinah dalam Elvinaro & Lukiato 

mengemukakan fungsi komunikasi secara umum dan khusus. Fungsi 

komunikasi secara umum adalah fungsi informasi, pendidikan, 

mempengaruhi proses pengembangan mental, adaptasi lingkungan 

dan manipulasi lingkungan. Adapun fungsi secara khusus adalah 

meyakinkan, menganugerahkan status, membius, menciptakan rasa 

kebersatuan, dan privatisasi.15 

Adapun Nurudin dalam bukunya Pengantar Komunikasi 

Massa juga menyebutkan beberapa ahli komunikasi yang 

                                                           
     14 Ardianto, Elvinaro dan Erdinaya, Lukiati Komala, 2005, Komunikasi Massa Suatu Pengantar, 
Bandung: Simbiosa Rekatama Media, hal. 15 
     15 Ibid., hal. 19-27 



 

mengemukakan fungsi komunikasi massa. Diantaranya adalah Jay 

Black & Frederick C. Whitney mengemukakan fungsi komunikasi 

massa adalah informasi, hiburan, membujuk dan transmisi budaya. 

Sementara menurut John Vivian fungsi komunikasi massa adalah 

providing information, providing entertainment, helping to 

persuade dan contributing to social cohesion. Kemudian menurut 

Harold D. Lasswell mengemukakan fungsi komunikasi massa 

adalah pengawasan, korelasi dan penawar sosial. Dan Robert Wright 

sama dengan Lassell, namun menambahkan fungsi hiburan dalam 

fungsi komunikasi massa. Serta Alexis S. Tan yang mengemukakan 

empat fungsi komunikasi massa yaitu, informasi, mendidik, persuasi 

dan menyenangkan, memuasakan kebutuhan komunikan.16 

Nurudin sendiri dalam bukunya menyebutkan fungsi 

komunikasi massa adalah informasi, hiburan, persuasi, tranmisi 

budaya, mendorong kohesi sosial, pengawasan, korelasi, pewarisan 

sosial, melawan kekuasaan dan kekuatan represif, dan menggugat 

hubungan trikotomi.17 

c. Efek-efek Komunikasi Massa 

Komunikasi massa dalam prosesnya kepada khalayak 

tentulah memiliki efek, namun apabila membahas efek apa yang 

ditimbulkan oleh komunikasi massa tentu memerlukan pembahasan 

                                                           
     16 Nurudin, 2015, Pengantar Komunikasi Massa, Jakarta: RajaGrafindo Persada, hal.  64 
     17 Ibid., hal. 65-90 



 

yang lebih dalam. Keith E. Stamm & John E. Bowes dalam Nurudin 

membagi efek komunikasi menjadi dua yaitu, efek primer dan efek 

sekunder. Efek primer ini meliputi terpaan, perhatian dan 

pemahaman. Sedangkan efek sekunder adalah efek yang 

mempengaruhi aspek kognitif, afektif dan psikomotorik audiens.18 

Ketika media massa dalam proses penyampaian pesannya menarik 

perhatian audiens untuk mengkonsumsinya, ini dapat disebut efek 

primer. Kemudian ketika pesan yang disampaikan media massa 

tersebut mempengaruhi pikiran, sikap atau perilaku audiens, maka 

ini dapat dikatakan sebagai efek sekunder. 

Sementara menurut Steven M. Chaffee dalam Elvinaro & 

Lukiati efek media massa dapat dilihat melalui tiga pendekatan. 

Pertama, efek yang berkaitan dengan pesan atau media itu sendiri. 

Kedua, efek yang berkaitan dengan perubahan kognitif, afektif dan 

behavioral. Ketiga, observasi terhadap khalayak yang terkena efek 

komunikasi massa.19 Kemudian efek komunikasi massa tersebut 

dapat dibagi menjadi dua yaitu hadirnya media massa ditengah 

masyarakat dan efek pesan. Hadirnya media massa memberikan 

efek pada aspek ekonomi, sosial, penjadwalan kegiatan sehari-hari, 

hilangnya perasaan tidak nyaman dan menumbuhkan perasaan 

tertentu dalam kehidupan masyarakat.20 Adapun efek pesan dalam 

                                                           
     18 Ibid.,  hal. 206 
     19 Ardianto, Elvinaro dan Erdinaya, Lukiati Komala, 2005, Komunikasi Massa Suatu Pengantar, 
Bandung: Simbiosa Rekatama Media, hal. 49 
     20 Ibid., hal. 49-51 



 

komunikasi massa ini  terbagi menjadi tiga. Pertama kognitif, pada 

aspek ini pesan dalam komunikasi massa akan mempengaruhi 

pikiran audiens. Dapat berupa informasi yang diterima melalui 

media massa yang kemudian dioleh oleh audien itu sendiri menjadi 

suatu efek tertentu. Kedua afektif, aspek ini adalah efek yang lebih 

tinggi dibandingkan kognitif yang hanya mempengaruhi pikiran 

audiens. Pada aspek afektif melibatkan perasaan atau emosional 

audiens misalnya dengan sikap haru, simpati, rasa iba, senang dan 

sebagainya. Ketiga behavioral, aspek ini merupakan efek yang 

melibatkan perilaku audiens. Misalnya, seorang anak yang nonton 

acara smackdown akan mempraktekkan apa yang ditampilkan dalam 

acara tersebut dengan teman-temannya. 

Penelitian tentang efek komunikasi massa memiliki sejarah 

yang cukup singkat. Dalam panggung sejarah efek komunikasi 

massa ini dibagi menjadi tiga. Pertama, efek tidak terbatas (1930-

1950). Efek tidak terbatas ini didasarkan pada teori peluru (bullet) 

dan jarum hipodermik (hypodermic needle). Media massa 

diibaratkan peluru yang ditembakan kepada khalayak sehingga 

khalayak tidak mampu menghindar dari efek media massa tersebut. 

Kedua, efek terbatas (1950-1970). Efek terbatas ini dikenalkan oleh 

Joseph Klaper. Joseph Klaper berpandangan komunikasi massa 

memiliki efek terbatas ketika melakukan penelitian tentang 

pengaruh yang ditimbulkan media massa kepada masyarakat. 



 

Adapun hasil penelitiannya ternyata media massa tidak banyak 

mengubah perilaku audiens. Ketiga, efek moderat (1970-1980). 

Efek moderat ini merupakan pendapat yang terakhir. Dua efek 

sebelumnya dianggap memang sesuai dengan tuntutan zaman pada 

saat itu. Namun, ketika zaman terus berubah maka efek yang 

ditimbulkan komunikasi massa juga ikut berubah. Dalam 

perkembangan zaman terjadi perubahan peran komunikasi massa 

dan terjadinya peningkatan pendidikan masyarakat. Sehingga efek 

yang ditimbulkan oleh komunikasi massa juga ikut berubah. 

Sehingga pada saat itu efek oleh komunikasi ditentukan oleh tingkat 

pendidikan audiens.21  

Kemudian efek yang ditimbulkan oleh komunikasi massa ini 

dipengaruhi oleh dua faktor yaitu, individu dan sosial. Faktor 

individu ini meliputi selective attention, selective perception dan 

selective retention,  motivasi dan pengetahuan, kepercayaan, 

pendapat, nilai dan kebutuhan, pembujukan, kepribadian dan 

penyesuaian diri.22 Adapun faktor sosial meliputi umur dan jenis 

kelamin, pendidikan, pekerjaan, pendapatan, agama dan tempat 

tinggal.23 

2. Media Massa 

a. Pengertian 
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Media massa adalah alat proses komunikasi massa yang 

mampu menjangkau khalayak yang lebih luas dan relatif lebih 

banyak, heterogen, anonim, pesannya bersifat abstrak dan terpencar. 

24  

Pada awalnya media massa dikenal dengan istilah pers 

berasal dari bahasa Belanda dan press yang berasal dari bahasa 

Inggris. Dalam perkembangannya media massa mempunyai dua 

pengertian, yaitu pengertian dalam arti sempit dan luas. Pers dalam 

arti luas meliputi segala penerbitan media cetak, elektronik, radio 

dan sebagainya. Sedangkan dalam arti sempit pers hanya terbatas 

pada penerbitan media cetak.25 

b. Bentuk-bentuk Media Massa 

Media massa terbagi menjadi dua yaitu, media cetak dan 

media elektronik. Media cetak dapat berupa koran, surat kabar, 

majalah dan lain-lain. Sedangkan media elektronik dapat berupa 

televisi, video tape dan lain-lain. Dalam perkembangan komunikasi 

massa yang cukup baru ditemukan adalah internet. Namun, belum 

banyak ahli yang memasukkan internet sebagai salah satu bentuk 

komunikasi massa. Meskipun demikian, apabila dilihat ciri-ciri dan 

karakteristik internet sesuai dengan media massa. Sehingga dalam 

hal ini Nurudin dalam bukunya Pengantar Komunikasi Massa juga 
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menambahkan internet sebagai salah satu bentuk dari media 

massa.26 Jadi, bentuk-bentuk media massa adalah televisi, radio, 

video tape, koran, majalah, buku, tabloid, internet dan lain-lain. 

c. Peran Media Massa 

Media massa merupakan institusi yang berperan sebagai 

agent of change. Setidaknya hal tersebutlah yang menjadi 

paradigma media massa. Dalam menjalankan paradigmanya 

menurut Burhan Bungin dalam bukunya Sosiologi Komunikasi 

setidaknya media massa memiliki tiga peran yaitu, edukasi, 

informasi dan hiburan. Pertama, media massa berperan memberikan 

edukasi kepada masyarakat untuk mencerahkan kehidupan 

masyarakat. Kedua, media massa sebagai media informasi, tentunya 

media sebagai media yang memberikan informasi yang jujur dan 

benar. Sehingga dapat menjadikan masyarakat yang kaya informasi 

dan menjadikan masyarakat informatif. Ketiga, media massa 

sebagai hiburan. Sebagai agent of change media massa sudah 

seharusnya dapat menjadi corong kebudayaan. Tentunya 

kebudayaan yang bermanfaat bagi masyarakat bermoral yang bukan 

justru merusak peradaban masyarakat.27 

Sedangkan Syukriadi Sambas membagi peran media massa 

menjadi dua yaitu peran terhadap pembangunan dan dalam 
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keragaman budaya.28 Terkait dengan pembangunan media massa 

memiliki peran pada aspek sosial, pertanian, pembangunan dan 

vicious circle.29 Adapun peran media massa dalam keragaman 

budaya berperan membentuk keragaman budaya. Hal ini merupakan 

salah satu akibat yang ditimbulkan oleh pengaruh media massa 

terhadap sistem nilai, pikir dan tindakan manusia.30 Hadirnya media 

massa membentuk sebuah persepsi baru terhadap masyarakat yang 

terkait dengan kebudayaan. Baik budaya massa ataupun budaya 

tinggi. Perubahan pemaknaan sosial ini tentu tidak lepas dengan 

modernisasi. 

d. Fungsi Media Massa 

Wardhani dalam Syukriadi Sambas menjelaskan ada empat 

fungsi media massa secara umum, yaitu menyiarkan informasi, 

mendidik, mempengaruhi dan menghibur.31 Sedangkan Syukriadi 

Sambas sendiri menjelaskan setidaknya ada empat fungsi media 

massa, yaitu pengawasan, interpretasi, transmisi nilai dan hiburan.32 

1) Fungsi pengawasan dapat dikatakan sebagai fungsi informasi 

yang memberikan informasi kepada masyarakat terhadap apa 

yang ada dilingkungan masyarakat tersebut. 
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2) Fungsi interpretasi adalah memproses, menginterpretasikan dan 

mengorelasikan pengetahuan yang diketahui masyarakat. 

3) Fungsi transmisi nilai adalah menyebarkan nilai-nilai atau 

ideologi kepada masyarakat. 

4) Fungsi hiburan adalah untuk menghibur khalayak. Hal ini 

dikarenakan apapun yang ditampilkan media tidak jarang 

dianggap masyarakat sebagai sebuah hiburan. 

3. Masyarakat Pedesaan 

a. Pengertian Masyarakat 

Masyarakat berasal dari bahas Arab “syaraka” yang berarti 

ikut serta atau berpartisipasi dan “musyaraka” yang berarti saling 

bergaul. Adapun dalam bahasa Inggris sering dikenal dengan istilah 

“society”.33 Society sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu, “socius” 

yang berarti kawan.  

Definisi masyarakat sendiri sudah banyak yang 

mengemukakan, diantaranya Emile Durkhem, Karl Max, Ralph 

Linton, Auguste Comte dll. Dari beberapa definisi yang 

dikemukakan oleh tokoh-tokoh tersebut Jamaludin menyimpulkan 

bahwa masyarakat adalah sekelompok manusia yang tinggal disuatu 

tempat dengan waktu relatif lama, memiliki norma yang mengatur 
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kehidupan untuk mencapai tujuan bersama dan anggotanya 

melakukan regenerasi.34 

b. Pengertian Desa 

Secara etimologi, “desa” berasal dari bahasa Sansekerta, 

deshi yang berarti tanah air, tanah asal atau tanah kelahiran. Desa 

biasanya dipahami sebagai tempat penduduk berkumpul dan hidup 

bersama untuk menggunakan lingkungan tersebut, 

mempertahankan, melangsungkan dan mengembangkan hidup 

mereka.35 Ciri utama yang melekat pada desa adalah fungsinya 

sebagai tempat tinggal dan tanah tempat tinggal suatu kelompok 

masyarakat yang biasanya relatif kecil. Masyarakat desa akan 

memiliki keterikatan terhadap wilayah asal mereka tersebut. Hal ini 

kemudian menjadikan masyarakat desa memiliki keterikatan 

terhadap wilayah tersebut untuk memenuhi hidup mereka, selain 

untuk tempat tinggal.36 Dari perspektif geografis desa dapat 

diartikan sebagai tempat tinggal kelompok kecil masyarakat yang 

berada dalam sebuah kabupaten dan wilayahnya lebih kecil daripada 

kota kecil (town).  Jumlah pendukduk di desa sendiri tidak lebih dari 

2500 jiwa. 
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Secara terminologi, ada banyak para ahli yang telah 

mengemukakan pendapat terkait desa itu sendiri. Namun, pengertian 

secara umum desa adalah gejala yang bersifat universal, dan terdapat 

di mana pun di dunia ini. Sebagai suatu kelompok kecil yang terikat 

pada suatu wilayah tertentu, baik sebagai pemenuhan kebutuhan 

hidupnya maupun sebagai tempat tinggalnya.37 Selain itu ada 

banyak definisi yang dikemukakan para tokoh, diantaranya adalah : 

1) Menurut Widjaja dalam Jamaludin, desa adalah kesatuan 

masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan 

hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran 

mengenai hal tersebut didasarkan pada keragaman, partisipasi, 

otonomi asli, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat.38 

2) Egon E. Bergel dalam Jamaludin menjelaskan bahwa desa 

merupakan suatu wilayah yang selalu dikaitkan dengan pertanian 

dan pemukiman para petani. Meskipun faktor pertanian bukanlah 

satu-satunya ciri yang melekat pada desa.39 

3) Koentjaraningrat dalam Jamaludin mengemukakan definisi desa 

yaitu suatu komunitas kecil yang menetap tetap di suatu tempat. 

Sebelumnya, Koentjaraningrat membagi pengertian komunitas 

ini menjadi dua jenis yaitu, komunitas besar (kota, negara dan 
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negara bagian) dan komunitas kecil (desa, rukun tetangga dan 

sebagainya). 40 

c. Karakteristik Desa  

Karakteristik desa secara umum dapat dilihat dari ciri fisik 

atau keadaan alamnya dan lingkungan hidupnya. Tipologi wilayah 

pedesaan, sebagian besar masih berupa perkampungan atau dusun. 

Adapun mata pencaharian masyarakatnya adalah pertanian, 

perkebunan, perikanan dan sebagainya. Masyarakatnya pun 

memiliki karakteristik yang masih berkaitan dengan budaya 

setempat, mudah curiga, sederhana, menjunjung tinggi 

kekeluargaan, tertutup, demokratis, gotong-royong dan 

sebagainya.41 

Ada banyak para ahli yang mengemukakan karakteristik 

desa, diantaranya adalah. 

1) S. Roucek dan L. Warren mengemukakan karakteristik desa 

adalah sebagai berikut.42 

a) Besarnya peranan kelompok primer. 

b) Faktor geografis menentukan dasar pembentukan 

kelompok. 

c) Hubungan lebih bersifat intim. 
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d) Homogen. 

e) Mobilitas sosial rendah. 

f) Keluarga lebih ditekankan fungsinya sebagai unit ekonomi. 

g) Populasi anak besar. 

2) Paul B. Horton dan Chester L. Hunt mengemukakan 

karakteristik desa sebagai berikut.43 

a) Pola pemukiman penduduk terisolasi dengan pemukiman 

lain. 

b) Hubungan dan cara pandang terhadap orang lain tidak 

didasarkan kepentingan semata. 

c) Adat dan kebiasan muncul karena kebutuhan sosial. 

d) Homogen pada berbagai aspek, mulai dari pekerjaan, 

budaya dan etnis. 

e) Ekonomi keluarga bersifat subsistem.  

3) Sorokin dan Zimmerman mengemukakan karakteristik desa 

yang lebih spesifik. Mereka membaginya berdasarkan aspek-

aspek tertentu sebagai berikut.44 

a) Mata pencaharian: pertanian dan usaha kolektif. 

b) Ukuran komunitas: keecil, karena lahan digunakan untuk 

lahan pertanian. 
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c) Tingkat kepadatan penduduk: rendah, berkaitan dengan 

ukuran komunitas dan luas lahan. 

d) Lingkungan:  fisik (berhadapan langsung), biologi (tanah, 

kekotoran identik dengan kehidupannya), sosio-kultural 

(bangunan fisik homogen, komposisi ras homogen, 

sederhana). 

e) Diferensiasi sosial: variasi dan kompleksitasnya rendah. 

f) Stratifikasi sosial: sederhana, jarak sosial dekat, 

mengelompok pada lapisan menengah, dasar pembeda 

cenderung kaku, mobilitas sosial rendah. 

g) Interaksi sosial: kontak sosial cendrung sedikit. 

h) Solidaritas sosial: didasarkan pada kesamaan. 

d. Karakteristik Masyarakat Desa 

Dalam masyarakat modern, sering dibadakan antara 

masyarakat desa (rural community) dengan masyarakat kota (urban 

community). Pembedaan antara masyarakat desa dengan masyarakat 

kota pada hakikatnya bersifat gradual.45 Agak sulit membedakan 

batasan antara masyarakat desa dengan masyarakat kota, hal ini 

dikarenakan adanya gejala-gejala sosial yang disebut urbanisasi di 

pedesaan. Meskipun demikian, disini akan dibedakan masyarakat 

desa berdasarkan karakteristiknya. 
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Masyarakat desa cenderung bersifat konservatif, fatalis, 

ortodoks dan memiliki perasaan curiga terhadap hal baru. Meskipun 

demikian,  masayarakat desa memiliki sikap hemat, cermat dan 

menghormati orang lain. Hal ini yang terkadang sulit ditemukan di 

perkotaan.46 Adapun beberapa karakteristik yang melekat pada 

masyarakat desa adalah sebagai berikut.47 

1) Kehidupan dan mata pencaharian masyarakat desa memiliki 

hubungan yang erat dengan alam. 

2) Umumnya seluruh anggota keluarga memiliki peran dalam 

kegiatan bertani dengan tingkat keterlibatannya yang berbeda-

beda. 

3) Masyarakat desa terikat dengan lingkungan dan nilai-nilai yang 

dianutnya. 

4) Kekerabatan yang yang sangat kuat antar penduduk, pola 

kehidupan keluarga dan masyarakat yang saling ketergantungan 

sehingga terbangun nilai-nilai gotong royong, tolong-menolong 

kerjasama dan perasaan sepenanggungan. 

5) Corak feodalisme masih tampak. 

6) Tradisi, nilai, norma adat yang terus berkembang secara turun-

temurun dari satu generas ke generasi selanjutnya. 
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7) Keterbukaan dan keterlibatan yang sangat erat terhadap 

permasalahan rohani atau keagamaan. 

8) Sebagian masyarakat meyakini nilai-nilai kepercayaan yang 

bersifat mistis dan tidak mau menerima hal-hal yang bersifat 

rasional dan kurang kritis. 

9)  Kondisi alam, kepadatan penduduk, beban keluarga dan 

sempitnya lahan pekerjaan kemudian menimbulkan tingginya 

angka kemiskinan dan mendorong sikap apatis masyarakat desa. 

4. Pasantren 

a. Pengertian Pasantren 

Secara etimologi, pasantren berasal dari akar kata “pe-santri-

an” atau tempat santri.48 Adapun istilah santri, menurut C.C. Berg 

dalam Mutohar & Anam (2013) berasal dari bahasa India “shastri” 

yang berarti mengerti buku-buku suci agama Hindu atau seorang 

yang ahli tentang kitab suci agama Hindu. Sedangkan menurut A.H. 

Johns, istilah santri berasal dari bahasa Tamil yang berarti guru 

mengaji.49 

Secara terminologis, ada banyak ahli yang mengemukakan 

definisi tentang pasantren ini. Menurut Mastuhu dalam Mutohar & 

Anam (2013), pondok pasantren adalah lembaga pendidikan 

tradisional Islam yang menekankan pada pentingnya nilai-nilai 
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moral agama Islam sebagai pedoman hidup dalam bermasyarakat.50 

Pendapat yang lain dikemukakan oleh Prof. Dr. HA. Mukti Ali, 

menurutnya pondok pasantren adalah tempat untuk menseleksi 

calon-calon ulama dan kyai.51 

Selain tokoh diatas, masih banyak tokoh-tokoh lain yang 

mengemukakan pendapat terkait dengan definisi pasantren seperti, 

Rofiq, Qomar, Kareel A. Steenbring, Dawam Raharjo, dan lain-lain. 

Namun, meskipun secara terminologis para ahli mengemukakan 

pendapat yang berbeda-beda tentang pasantren tersebut, namun 

masih memiliki substansi yang sama.  

b. Pengertian Santri 

Secara bahasa menurut C.C. Berg istilah santri berasal dari 

India yaitu shastri yang berarti orang-orang yang mengerti kitab suci 

agama Hindu atau sarjana yang ahli kitab suci agama Hindu. Adapun 

menurut Profesor A.H. Johns, istilah santri berasal dari bahas Tamil 

yang berarti guru mengaji.52 Selain itu, ada juga yang 

mengemukakan pendapat bahwa santri berasal dari kata sanskerta 

shastri yang berarti kitab-kitab suci agama. 

Kemudian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) 

santri adalah orang yang mendalami agama Islam atau orang yang 
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beribadah secara sungguh.53 Secara umum kemudian dapat 

disimpulkan bahwa santri adalah sebutan bagi orang yang belajar 

pendidikan agama Islam. Biasanya pengajaran atau pendidikannya 

dilakukan di tempat yang disebut dengan pasantren dan santrinya 

menetap ditempat tersebut. 

c. Sejarah Pasantren 

Secara historis, pasantren memiliki hubungan dengan 

lembaga pendidikan pra-Islam yang lebih dulu hadir. Pasantren 

merupakan sistem pendidikan yang telah dikembangkan dari 

pendidikan Indonesia non-Islam. Pendidikan yang dimaksud adalah 

pendidikan pada masa kekuasaan Hindu-Budha yang disebut dengan 

mandala.54  

Senada dengan pendapat diatas, Manfred Ziemek dalam 

Mutohar & Anam (2013) juga berpendapat bahwa pendidikan 

dengan model pasantren telah hadir sejak masa Hindu-Budha.55 

Pada awalnya pasantren didirikan untuk menjadi tempat pengajaran 

agama Hindu-Budha. Pondok pasantren sendiri diketahui 

keberadaan dan perkembangannya di Indonesia pada abad ke-16.56  

Berbeda dengan pendapat diatas yang menjelaskan bawah 

pasantren merupakan adopsi dari konsep pendidikan Hindu-Budha, 
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M. Khusnulridlo & Sulthon dalam Mutohar & Anam (2013) 

menjelaskan bahwa pasantren merupakan produk budaya Indonesia 

yang indigenous.57 Selain itu, ada juga beberapa tokoh yang 

berpendapat bahwa pasantren merupakan adopsi dari Timur Tengah. 

Menurut mereka, apabila dilihat dari fisik bangunan pasantren, maka 

bangunan fisik pasantren memiliki kemiripan dengan bangunan fisik 

madrasah klasik di Timur Tengah.58 Bertolak dari pemahaman 

sejarah tersebut, maka pasantren juga memiliki kaitan yang erat 

dengan pengaruh dakwah Walisongo di Indonesia pada abad 15-16. 

Dengan demikian, terdapat dua versi terkait sejarah lahirnya 

pasantren di Indonesia, yaitu dari tradisi Islam itu sendiri dan tradisi 

Hindu-Budha. Hal ini senada dengan apa yang disampaikan Depag 

RI.59 Terlepas dari kontradiksi pemahaman sejarah tersebut, 

lahirnya pasantren dilatar belakangi oleh kebutuhan dalam 

mentransmisikan ajaran Islam kepada para santri-santrinya. 

d. Tujuan Pasantren 

Dalam setiap lembaga atau institusi apapun tentu memiliki 

tujuan yang akan dicapainya. Tidak terkecuali lembaga pendidikan, 

dalam hal ini pasantren, tentu memiliki tujuan tertentu. Karena inilah 

yang kemudian ukuran keberhasilan lembaga atau institusi tersebut. 

Pasantren dalam hal ini, memiliki tujuan umum dan khusus. 
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1) Tujuan Umum 

Membina warga negara agar berkepribadian sesuai 

dengan ajaran Islam dan menanamkan rasa keagamaan dalam 

segala aspek kehidupannya sehingga berguna bagi masyarakat 

dan negara.60 

2) Tujuan Khusus61 

a) Mendidik santri untuk menjadi muslim yang bertaqwa 

kepada Allah, berakhlak mulia, cerdas, sehat lahir batin dan 

berpancasilais. 

b) Mendidik santri untuk menjadi kader ulama dan mubaligh. 

c) Mendidik santri untuk memiliki kepribadian dan semangat 

kebangsaan. 

d) Mendidik tenaga-tenaga regional penyuluh pembangunan 

mikro dan regional. 

e) Mendidik santri agar cakap sebagai tenaga pembangunan 

mental spiritual. 

f) Mendidik santri untuk membantu meningkatkan 

kesejahteraan sosial, masyarakat dan lingkungan sebagai 

upaya pembangunan bangsa. 
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Selain itu, kita juga bisa perhatikan tujuan dari beberapa 

pasantren yang ada di Indonesia. 

1) Pondok Pasantren Darul Ulum Rejoso Jombang62 

a) Membentuk kader muslim sejati dan aktif menjalankan ajaran 

Islam. 

b) Menetapkan ilmu pengetahuan sebagai penegak agama dan 

negara. 

c) Membentuk manusia yang akrab dan selalu tega dalam 

mencintai Allah SWT. 

2) Pondok Pasantren Bahrul Ulum Tambakberas63 

a) Membentuk manusia muslim yang berakhlak mulia, cakap 

memahami Al-Qur’an dan Hadist, percaya diri dan berguna 

bagi masyarakat dan negara. 

b) Memajukan iklim pengatahuan agama Islam untuk 

membangun masyarakat dan negara. 

e. Karakteristik Pasantren 

Sebagai lembaga pendidikan, pasantren memiliki 

karakteristik atau streotype yang tidak dimiliki oleh lembaga 

pendidikan non-pasantren. Karakteristik yang kuat inilah yang 

kemudian membuat pasantren dapat bertahan . Setidaknya ada tiga 

karakteristik yang dimiliki pasantren dan menjadi kultur utama. 
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Pertama, pasantren sebagai lembaga tradisional menjalankan ajaran 

agama Islam yang terhindar dari takhayul, bid’ah dan klenik. Kedua, 

pasantren memiliki pertahanan budaya yang kuat dan terus 

bersandar pada ajaran Islam. Ketiga, pasantren digerakan dan 

diarahkan pada kehidupan yang selalu memiliki nilai-nilai yang 

bersumber pada ajaran agama Islam. 64 

Kemudian Suwendi dalam Mutohar & Anam (2013) juga 

mengemukakan lima prinsip pokok yang dimiliki pasantren, yaitu, 

kesederhanaan, kemandirian, ukhuwah Islamiyah dan kebebasan.65 

Sedangkan ciri khas pondok pasantren menurut Mukti Ali dalam 

Mutohar & Anam (2013) adalah sebagai berikut.66 

1) Adanya hubungan yang baik antara santri dengan kyai. 

2) Tunduknya santri pada kyai. 

3) Hidup hemat dan sederhana. 

4) Semangat tolong-menolong. 

5) Kehidupan yang disiplin. 

6) Berani menderita untuk mencapai suatu tujuan. 

7) Kehidupan agama yang baik. 

5. Gaya Hidup 

a. Pengertian 
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Gaya hidup merupakan pola tingkah laku manusia dalam 

kehidupannya sehari-hari dalam bermasyarakat. Gaya hidup ini 

kemudian menjadi sebuah identitas suatu kelompok yang apabila 

terjadi perubahan dalam gaya hidup tersebut akan menyebabkan 

memberikan dampak atau pengaruh yang pada berbagai aspek 

kehidupan.67 Ada banyak tokoh yang mengemukakan definisi dari 

gaya hidup ini.  

Menurut Minor dan Mowen dalam Kresdianto (2014), gaya 

hidup adalah bagaimana seseorang untuk hidup, membelanjakan 

uangnya dan membagi waktunya. Selain itu, menurut Kotler dan 

Amstrong dalam Kresdianto (2014), gaya hidup adalah pola hidup 

seseorang dalam kehidupannya sehari-hari yang dinyatakan dalam 

bentuk kegiatan, minat dan pendapat.68 Dari kedua definisi yang 

dikemukakan tokoh diatas dapat disimpulkan, gaya hidup adalah 

gambaran perilaku seseorang, mulai dari bagaimana ia hidup, 

membelanjakan uangnya dan memanfaatkan waktu yang 

dimiliknya, namun hal tersebut tidak didasarkan pada kebutuhan, 

melainkan lebih didasarkan pada keinginan. 

Gaya hidup seseorang biasanya tidak bersifat tetap, 

melainkan bersifat dinamis mengikut perkembangan atau perubahan 
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lingkungan disekitarnya. Sebagai contoh, seseorang dengan cepat 

mengganti model atau merek pakaiannya seiring dengan perubahan 

lingkungan disekitarnya.Gaya hidup seseorang juga memiliki kaitan 

yang erat dengan kepribadiannya. Kepribadian merefleksikan 

karakteristik internal sedangkan gaya hidup adalah manifestasi 

eksternal dari karakteristik yang dimiliki oleh orang tersebut.69 

b. Macam-macam Gaya Hidup 

1) Gaya hidup mandiri 

Kemandirian merupakan kemampuan seseorang untuk hidup 

tanpa ketergantungan dengan orang lain. Untuk mencapai hal ini 

diperlukan kemampuan untuk mengenali diri sendiri. Mengenali 

diri yang dimaksud adalah mengetahui kelebihan dan 

kekurangan yang dimilikinya. Dengan gaya hidup mandiri, 

maka seseorang akan terbebas dari konsumerisme karena ia akan 

bebas dan merdeka atas pilihannya sendiri.70 

2) Gaya hidup modern 

Gaya hidup modern seringkali dikaitkan dengan dunia 

digital yang menjelar disetiap sendi kehidupan masyarakat. 

Teknologi informasi dalam hal ini memiliki peran yang 

signifikan dalam kehidupan masyarakat. Namun, kemajuan 

teknologi informasi itu kemudian seakan-akan menjadi pisau 
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bermata dua yang memberikan dampak positif dan negatif 

terhadap masyarakat. 

3) Gaya hidup sehat 

Gaya hidup sehat merupakan pilihan sederhana dan tepat 

untuk dijalankan. Gaya hidup sehat ini tidak hanya dikaitkan 

dengan sehat secara fisik, melainkan dari berbagai aspek mulai 

dari sehat secara fisik, pikiran, pola hidup dan lain-lain. Dalam 

hal ini sehat yang dimaksud adalah segala hal yang dilakukan 

akan memberikan dampak yang baik dan positif. 

4) Gaya hidup hedonis 

Hedonis biasanya diidentikan dengan suatu hal yang negatif. 

Gaya hidup hedonis sendiri merupakan pola kehidupan yang 

berfokus pada kesenangan, kemewahan, dan lain-lain. 

5) Gaya hidup hemat 

Hidup hemat bukanlah suatu proses mengurangi konsumsi.71 

Banyak yang beranggapan bahwa hidup hemat adalah proses 

mengurangi konsumsi dimasa sekarang dan mengkonsumsi 

lebih banyak dimasa yang akan datang. Padahal hal semacam itu 

tidak bsia dikatakan berhemat. Hidup hemat disini lebih tepat 

digambarkan sebagai cara konsumsi yang didasarkan pada 

kebutuhan. Sehingga tidak terjadi gaya hidup konsumtif. 

6) Gaya hidup bebas 
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Gaya hidup bebas merupakan cara hidup dengan mengikuti 

kehendak atau keinginan tanpa menghiraukan aturan-aturan atau 

norma yang berlaku ditengah masyarakat. Orang yang 

menjalankan gaya hidup bebas melakukan apapun yang 

diinginkannya meskipun mendapatkan tekanan dari luar.  

6. Hiperealitas 

a. Pengertian 

Dalam kemajuan teknologi, khususnya teknologi informasi 

dewasa ini memungkinkan para perancang agenda setting media 

untuk membangun sebuah realitas. Realitas ini adalah realitas yang 

dibangun melalui teknologi. Sehingga teknologi ini kemudian 

mampu membangun realitas dunia yang lebih indah dan bermakna 

yang dipengaruhi oleh lingkungan, budaya dan pandangan tentang 

alam disekitarnya. Realitas yang dibentuk oleh para perancang 

agenda setting ini mengikuti suatu model produksi yang disebut Jean 

Baudrillard dalam Piliang (1998) dengan wacana simulasi.72 

Baudrillard dalam Piliang (1998) menjelaskan, dalam sebuah 

ruang realitas terjadi dekonstruksi representasi realitas dan 

kemudian terjadi konstruksi realitas baru tanpa asal-usul yang jelas. 

Hal ini kemudian disebutnya dengan wacana simulasi. Lebih lanjut 

dia menganalogikan seperti sebuah peta. Menurutnya, sebuah peta 

merupakan representasi dari wilayah teritorial yang ada dalam 
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sebuah ruang realitas. Artinya, terdapat sebuah wilayah teritorial 

dulu dan kemudian direpresentasikan melalui sebuah peta. Namun, 

dalam hiperealitas justru adalah kebalikan dari hal tersebut, dimana 

wilayah teritorial yang merepresentasikan sebuah peta. 

Hiperealitas sendiri merupakan istilah yang digunakan oleh 

Jean Baudrillard untuk menjelaskan sebuah keadaan yang 

meruntuhkan sebuah realitas dan diambil alih oleh rekayasa model-

model yang kemudian dianggap sebagai sebuah realitas yang bahkan 

melebihi dari realitas itu sendiri.73 Hiperealitas dapat diartikan 

bahwa tidak adanya pemisahan yang jelas antara realitas dengan 

rekayasa model-model (citraan, halusinasi, simulasi). Sehingga 

dalam hiperealitas tidak ada dikotomi yang jelas antara yang nyata 

dengan fantasi, asli dengan palsu, benar dengan salah dan lain-lain. 

b. Sejarah 

Pada awal abad ke-21, ketika para tokoh-tokoh sosial sibuk 

dengan pertanyaan tentang benar tidaknya masyarakat maupun teori 

tentangnya. Pada satu sisi terdapat kelompok (seperti, Jurgen 

Habermas dan Anthony Giddens) yang percaya bahwa kita masih 

hidup dalam suatu masyarakat yang disebut modern. Di sisi lain 

terdapat kelompok pemikir (Jean Baudrillard, Jean-Francois Lyotard 

dan Frederic Jameson) yang berpandangan bahwa masyarakat telah 

mengalami perubahan yang dramatis. Menurut mereka, secara 
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kualitatif masyarakat telah berbeda, sehingga perlu dipikirkan 

dengan cara baru dan berbeda.74 Masyarakat inilah yang kemudian 

disebut dengan postmodern. 

Dalam hal ini, Ritzer (2017) memetakan teori sosial 

postmodern menjadi dua yaitu, moderat yang tokohnya adalah 

Frederic Jameson dan ekstrem yang tokohnya adalah Jean 

Baudrillard. Perbedaan yang mendasari dari dua kutub ini adalah 

terkait pendekatan klaim terkait pendekatan Marxian yang menurut 

Jameson memiliki relevansi dengan postmodernisme, sedangkan 

Baudrillard menolak hal tersebut. Menurut Baudrillard, Marx 

terinfeksi “virus pemikiran borjuis” sehingga dibutuhkan orientasi 

baru yang lebih radikal.75 

Baudrillard sendiri tidak menggunakan istilah 

postmodernisme hingga tahun 1980 dan masih berorientasi 

Marxian.76 Setelah dia meninggalkan pendekatan Marxian ini 

kemudian ia menggambarkan dunia dengan cara yang baru. Ia 

menggambarkan dunia postmodern dengan dunia yang ditandai oleh 

simulasi. Proses simulasi ini mengarah pada terciptanya simulacra 

atau reproduksi objek atau peristiwa. Ia menggambarkan dunia dunia 

ini sebagai hiperealitas.77 Sebagai contoh, media tidak lagi 
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merepresentasikan realitas, namun media menjadi sebuah realitas 

yang bahkan lebih nyata dibandingkan realitas itu sendiri. 

c. Simulasi 

Simulasi merupakan istilah yang digunakan Baudrillard 

dalam menjelaskan tentang produksi, komunikasi pada masyarakat 

kapitalis Barat yang overproduksi, overkonsumsi dan 

overkomunikasi.78 Pada dasarnya simulasi tidak dapat dipisahkan 

dengan wacana kapitalisme global. Terutama dengan masyarakat 

kapitalis barat yang disebut juga dengan masyarakat postindustri 

atau masyarakat konsumer. Dalam masyaraket konsumer ini 

segalanya mengalami “over” produksi yang digunakan sebagai cara 

baru untuk memperoleh kekuasaan. 

Menurutnya, masyarakat kapitalis Barat sedang berada di 

akhir era sosial. Dalam hal ini tidak ada lagi masyarakat kelas seperti 

konsep yang digagas oleh Marx atau yang dikenal dengan 

Marxisme, yang ada hanya massa yang tidak lagi membutuhkan 

kekuasaan untuk mendominasi, memperjuangakan ideologi dan 

kekuasaan teritorial. Yang dibutuhkan massa hanyalah diferensi 

melalui konsumsi (informasi, hiburan, tontonan, kesenangan dan 

sebagainya.)79  
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Melalui model produksi simulasi ini, tidak saja dapat 

dihasilkan objek yang hipereal, namun juga dapat dilakukan proses 

kompresi, dekonstruksi dan rekonstruksi ruang sehingga manusia 

mampu mendapatkan pengalaman ruang yang baru (ruang 

simulakrum).80 Sebagaimana masyarakat dewasa ini mampu 

menyaksikan realitas, halusinasi, fantasi, science fiction atau dunia 

secara total hanya melalui media massa. Dalam kaitannya dengan 

linguistik, Baudrillard mempertentangkan simulasi dengan 

representasi. Dalam representasi objek berfungsi sebagai tanda, 

sedangkan dalam simulasi objek tidak lagi berfungsi sebagai tanda, 

bahkan referensinya tidak ada, karena tanda telah mati.81 Dalam 

simulasi objek yang diproduksi bisa menjadi sebuah realitas yang 

bahkan lebih riil daripada realitas aslinya. 

Setidaknya, ada tiga tataran dalam menuju simulasi yang 

kemudian dengan hiperealitas ini. Pertama, presentasi adalah ketika 

kita melihat realitas yang ada dalam dunia riil ini tanpa melalui 

instrumen-instrumen lain untuk melihatnya, seperti media massa. 

Kedua, representasi adalah ketika kita melihat realitas yang ada 

melalui medium atau media. Misalnya, ketika media massa 

merepresentasikan fakta-fakta yang ada di dunia riil maka ini 

kemudian disebut dengan representasi. Ketiga, simulasi merupakan 
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dekonstruksi representasi yang menghadirkan sebuah realitas baru 

tanpa asal usul realitas yang jelas. Realitas yang dibangun tidak 

memiliki dalam referensi nyata.82 
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