
 

BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

1. Gambaran Umum Desa Mlangi, Yogyakarta 

a. Kondisi Geografis 

Secara geografis Mlangi terletak di wilalayah Desa Nogotirto, 

Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman. Mlangi berjarak kurang 

lebih 8 km dari pusat Kota Yogyakarta. Lebih detail, Mlangi berada 

di kawasan Jalan Ring Road Barat, dari Jalan Godean km 6, 

lokasinya berada 2 km ke arah utara.1 

Luas wilayahnya sendiri kurang lebih ¼ luas wilayah Desa 

Nogotirto. Secara fisik, Mlangi terdiri dari perumahan, lahan 

pertanian, pekarangan, jalan, sungai, lapangan, makam dan kolam 

dengan luas kurang lebih 700 hektar. Berdekatan dengan Mlangi, 

terdapat dusun Sawahan, Pundong dan Cambahan. Namun, semua 

wilayah dusun ini dikenal dengan “Kampung Mlangi”.2 

b. Kondisi Sosial dan Kebudayaan 

Mlangi merupakan pedesaan yang memiliki ciri khas Islam. 

Sebagaimana stereotype yang dibangun masyarakatnya sendiri, 

Mlangi adalah desa santri.  Tentu saja kemudian mayoritas 

                                                           
     1 https://dspace.uii.ac.id, diakses pada tanggal 5 Mei 2018, pukul 19.25 
     2 Ibid. 
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penduduk Mlangi memeluk agama Islam. Adapun mata pencaharian 

masyarakat Mlangi sebagian besar adalah petani. Namun, sudah 

banyak masyarakat Mlangi yang mulai beralih mata pencahariannya 

mulai dari petani menjadi buruh. Karena lahan pertanian yang ada 

juga semakin berkurang. 

Label desa santri atau dusun santri yang disematkan pada 

Mlangi ini tentu tidak lepas dari sejarah desa itu sendiri. Berdasarkan 

sejarah desa Mlangi, ada seorang yang bernama Mbah Kyai 

Nuriman yang melakukan perjalanan untuk menyebarkan ajaran 

Islam. Ketika sampai disuatu wilayah sepi penduduk, beliau 

mendirikan masjid yang bernama masjid Agung Jami’. Singkat 

cerita, aktivitas dakwah yang dilakukan Kyai Nuriman berhasil dan 

banyak masyarakat yang mengikuti ajaran Islam serta bersedia 

tinggal di wilayah tersebut. Kemudian diberikanlah nama Mlangi 

pada wilayah tersebut.3 

Masjid Agung Jami’ yang didirikan Kyai Nuriman hingga saat 

ini masih berdiri kokoh yang terletak ditengah-tengah wilayah 

Mlangi. Masjid ini kemudian menjadi episentrum kegiatan 

keagamaan masyarakat Mlangi. Oleh pihak Kraton, masjid Agung 

Jami’ dijadikan sebagai masjid Pathok Negoro yang berfungsi 

menjadi titik penanda wilayah. Selain di Mlangi, masjid Pathok 

                                                           
     3 Tohari, Hamim, 2014, Masjid Pathok Negoro Yang Pertama Dibangun di Mlangi, 
http://jogja.tribunnews.com, diakses pada tanggal 5 Mei 2018, pukul 19.33 
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Negoro ini juga terdapat di Babadan, Dongkelan, Ploso Kuning dan 

Wonokromo.4 

Dengan hadirnya masjid ini perayaan-perayaan hari besar 

Islam seperti Hari raya Idul Fitri, Idul Adha, Maulid Nabi, Isra 

Mi’raj dan sebagainya selalu selenggarakan dengan meriah. 

Misalnya, perayaan-perayaan hari raya yang selalu dibarengi dengan 

bermain petasan oleh masyarakat santri. Selain itu, hadirnya masjid 

ini juga menjadi institusi yang memperankan berbagai fungis sosial, 

mulai dari aktivitas interaksi sosial, acara perkawinan, memperkuat 

dan memperteguh ciri khas masyarakat santri.5 

Selain sebagai desa santri atau dusun santri, Mlangi juga 

menjadi desa wisata. Adapun objek wisata utamanya adalah masjid 

Agung Jami’ dan makan Kyai Nuriman. Sehingga, ini menjadikan 

Mlangi juga menjadi desa wisata religi. 

Selain itu, ada banyak pondok pesantren di desa Mlangi 

dengan sistem pengajarannya masing-masing. Adapun santri-

santrinya tidak hanya berasal dari area setempat, melainkan juga 

datang dari luar daerah untuk mengecap pendidikan Islam disana. 

Adapun pasantren-pasantren tersebut diantara lain adalah Pondok 

Pasantren Al-Miftah, As-Salafiyyah, Al-Falakhiyyah, Al-Huda, 

Assalamiyah, Khujjatul Islam, Hidayatul Mubtadin dan lain-lain. 

                                                           
     4 Tohari, Hamim, 2017, Ini 5 Masjid Pathok Negara Di Yogyakarta, www.datdut.com, diakses 
pada tanggal 24 April 2018, pukul 15.53 
     5 https://etd.repository.ugm.ac.id, diakses pada tanggal 5 Mei 2018, pukul 19.39 
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c. Kehidupan Keagamaan 

Sebagai desa atau dusun santri, Mlangi tentu memiliki basis 

pasantren yang besar. Dengan banyaknya pondok-pondok pasantren 

ada di Mlangi ini kemudian tentu saja menjadikan kehidupan 

keagamaan masyarakat Mlangi kuat. Dengan hadirnya pasantren ini, 

maka akan selalu ada penguatan ajaran Islam kepada masyarakat 

Mlangi. 

Tradisi-tradisi keagamaanpun selalu diselenggarakan dengan 

meriah di desa ini. Mulai dari shalawat bersama, Isra Mi’raj, Maulid 

Nabi, Idul Fitri dan Idul Adha. Sehingga ciri khas agama Islam 

terasa sangat kental di desa Mlangi ini. Ditambah lagi gaya pakaian 

masyarakat Mlangi identik dengan Islam seperti peci, sarung dan 

baju koko. Bahkan penggunaan pakaian-pakaian yang identik 

dengan Islam ini tidak hanya digunakan ketika akan kemasjid, 

melainkan menjadi bagian dari pakaian sehari-hari. 

Untuk peningkatan kehidupan beragama biasanya diadakan 

kegiatan ceramah oleh kyai-kyai pimpinan pondok pasantren di 

Mlangi secara bergiliran. Selain itu, ketika memasuki bulan 

Ramadhan, kegiatan-kegiatan keagamaan di Mlangi semakin 

meningkat. Mulai dari tadarus, pengajian, pasantren kilat dan 

sebagainya. 6 

 

                                                           
     6 Ibid. 



 

2. Gambaran Umum Informan 

a. Informan Non-santri 1 

Informan non-santri yang pertama merupakan seorang laki-

laki berusia 40 tahun. Pekerjaannya adalah sebagai buruh di industri 

produk-produk olahraga di Mlangi. Media massa yang sering 

dikonsumsi adalah televisi dan internet. Untuk konsumsi televisi, ia 

biasanya menghabiskan waktunya selama 8 jam sehari (20.00-

04.00). Sedangkan untuk internet, biasanya ia menghabiskan 

waktunya yang diakumulasikan dengan total 5 jam sehari. 

Jenis acara televisi yang disaksikannya pada malam hari 

biasanya sinetron. Acara-acara seperti sinetron ini disaksikan 

bersama dengan keluarganya. Adapun setiap akhir pekan ia 

menyaksikan tayangan sepak bola Indonesia Super League. 

Sedangkan konsumsi internet untuk akses media sosial berupa 

whatsapp dan website Youtube untuk menyaksikan tayangan-

tayangan ulang sepak bola dan tayangan televisi lainnya yang 

terlewatkan. Internet tersebut diakses melalui smartphone Samsung 

J7.7 

b. Informan Non-santri 2 

Informan non-santri yang kedua merupakan seorang wanita 

yang berusia 22 tahun. Pekerjaannya adalah sebagai buruh di 

industri produk-produk olahraga di Mlangi. Media massa yang 

                                                           
7 Hasil wawancara dengan responden penelitian pada tanggal 17 April 2018 



 

sering dikonsumsi adalah televisi dan internet. Untuk konsumsi 

televisi ia menghabiskan waktu kurang lebih 3 jam sehari dengan 

pembagian waktu sejam setiap pagi, siang dan malam. Sedangkan, 

untuk internet, selalu dikonsumsi setiap ada waktu luang dengan 

akumulasi waktu lebih dari 6 jam sehari. 

Jenis tayangan yang biasanya disaksikan ditelevisi adalah 

gossip, sinetron-sinetron religi di Indosiar dan komedi seperti Ini 

Talkshow. Adapun penggunaan internet tujuan utamanya adalah 

akses media sosial seperti whatsapp dan Instagram untuk mencari 

video-video lucu seperti akun @minang.kocak. Selain itu, 

penggunaan internet juga sebagai akses untuk website Youtube 

dengan channel acak ataupun tayangan televisi yang terlewatkan. 

Akses internet ini menggunakan smartphone Oppo 7.8 

c. Informan Santri 1 

Informan santri yang pertama adalah seorang laki-laki. Saat 

ini ia menempuh pendidikan di pondok pasantren Al-Huda dan 

menduduki kelas 3 SMA. Media massa yang sering dikonsumsi 

adalah internet, sedangkan televisi tidak terlalu massif.  

Konsumsi televisi hanya apabila ia pulang kerumahnya di 

Kaliurang. Apabila ada kesempatan untuk akses terhadap televisi, ia 

menghabiskan waktunya 3 sampai 5 jam sehari untuk menyaksikan 
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tayangan televisi. Adapun tayangannya adalah berita di TV One dan 

acara 86 NET TV. 

Selanjutnya, konsumsi terhadap internet pada dasarnya 

dilingkungan pasantrennya dibatasi hanya pada akhir pekan. 

Namun, informan santri yang pertama tetap menggunakan 

smartphone (Sony Experia) sebagai sarana untuk akses internet 

secara sembunyi-sembunyi pada hari biasa. Dengan kata lain, ia 

menggunakan dilingkungan pasantrennya secara ilegal.  

Internet sendiri digunakan sebagai akses untuk media sosial 

Instagram dan whatsapp sebagai sarana komunikasi dengan 

keluarga, akses website video anime dan website Youtube untuk 

menyaksikan tayangan ulang sepak bola dan Indonesian Idol. 

Informan santri pertama ini kemudian menghabiskan waktunya 

terhadap penggunaan internet dengan akumulasi 5 jam sehari atau 

lebih. Karena selama ada akses terhadap internet, ia akan selalu 

menggunakannya.9 

d. Informan Santri 2 

Informan santri yang kedua adalah seorang laki-laki. Saat ini 

ia menempuh pendidikan di pondok pasantren Al-Huda dan 

menduduki kelas 3 SMA. Media massa yang sering dikonsumsi 

adalah internet, sedangkan televisi tidak terlalu massif.  

                                                           
9 Ibid. 



 

Pada informan santri yang kedua, akses terhadap televisi 

sangatlah sulit. Ia hanya menyaksikan tayangan-tayangan televisi 

sepintas ketika belanja di warung. Namun, ketika liburan dan 

memiliki akses terhadap televisi, ia menyatakan bahwa satu bulan 

penuh selalu menyaksikan televisi. Adapun tayangan televisi yang 

disukainya adalah film aksi.10 

Selanjutnya, untuk konsumsi internet informan santri kedua 

hanya mengkonsumsi internet pada akhir pekan yaitu, hari sabtu dan 

minggu. Selama ada waktu luang ia akan menghabiskan waktunya 

untuk mengkonsumsi internet dengan akumulasi waktu 15 jam 

sehari. Adapun jenis konten yang dikonsumsi adalah video-video 

anime, website Youtube dengan channel acak, Instagram untuk 

mengakses konten-konten lucu, misalnya akun @gambar.lucu dan 

whatsapp sebagai sarana untuk berkomunikasi dengan keluarga. 

Internet tersebut diakses melalui smartphone Sharp Aquos.11 

3. Gambaran Umum Penggunaan Media Massa dan Gaya Hidup 

Masyarakat Mlangi 

a. Penggunaan Media Massa 

Mlangi merupakan wilayah yang masih dikategorikan sebagai 

wilayah pedesaan di Nogotirto, Gamping, Sleman. Karakteristik 

masyarakatnya secara umum masih menggambarkan karakteristik 

                                                           
10 Ibid. 
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masyarakat pedesaan. Meskipun demikian, aktivitas penggunaan 

media massa sudah menjadi hal yang biasa pada masyarakat Mlangi. 

Media massa sebagai sebuah teknologi informasi yang 

notabenenya adalah hal baru bagi masyarakat pedesaan sudah 

diterima tanpa sikap apriori. Sebagaimana masyarakat karakteristik 

masyarakat pedesaan yang cendrung bersikap apriori, curiga, 

tertutup dengan hal baru, tidak demikian berlaku pada masuk media 

massa. Sehingga aktivitas penggunaan media massa pun cukup 

massif di kalangan masyarakat. 

Adapun media massa yang biasanya digunakan adalah televisi 

dan internet. Pada masyarakat non-santri, aktivitas konsumsi televisi 

dan internet sudah menjadi hal yang sangat biasa. Sedangkan pada 

masyarakat santrinya, akses untuk konsumsi televisi di lingkungan 

pasantren cukup sulit, sedangkan untuk internet lebih mudah 

dibandingkan televisi. Meskipun demikian, akses terhadap televisi 

ini bukan berarti tertutup secara totalitas.12 Dengan kata lain, masih 

ada peluang bagi masyarakat santri untuk mengkonsumsi televisi. 

Penggunaan media massa pada masyarakat Mlangi pada 

dasarnya bertujuan untuk mendapatkan hiburan dan mencari 

informasi. Hal ini senada dengan fungsi dari media massa itu sendiri 

yaitu entertaintment dan information. Sehingga, pada konsumsi 

televisi biasanya ditujukan untuk menyaksikan acara hiburan seperti 

                                                           
     12 Ibid. 



 

sinetron, reality show dan sepak bola. Sedangkan internet untuk 

menyaksikan video melalui youtube atau siaran ulang dari acara-

acara televisi yang sudah dilewatkan. 

Pengaruhnyapun cukup signifikan terhadap kehidupan 

masyarakat. Hal ini didasaarkan pada massifnya penggunaan media 

massa terhadap masyarakat pedesaan di Mlangi. Kemudian terdapat 

efek komunikasi yang meliputi kognitif, afektif dan psikomotrik. 

Atau lebih spesifik terhadap gaya hidup masyarakat Mlangi yang 

meliputi pembagian waktunya, bagaiamana ia membelanjakan 

uangnya dan bagaiamana ia hidup. Hal ini tentu tidak lepas dengan 

massifnya penggunaan media massa oleh masyarakat Mlangi sendiri 

yang kemudian juga menimbulkan pengaruh yang signifikan 

terhadap kehidupannya. 

Sebagaimana data yang peneliti dapatkan dilapangan, baik 

masyarakat non-santri maupun santri menggunakan media massa 

secara massif. Hal ini dibuktikan dengan pernyataan-pernyataan dari 

informan penelitian tersebut yang terkait dengan penggunaan media 

massanya. Sebagaimana salah satu informan yang memberikan 

pernyataan sebagai berikut. 

“Biasanya saya kalau nonton tv sepulang kerja mulai dari jam 8 

malam bahkan sampai jam 4 subuh. Kalo malam biasanya nonton 

sinetron sama istri, kalo sinetron sudah habis ganti-ganti channel 

yang mana asik aja yang saya tonton. Tapi kalo ada tayangan sepak 

bola saya pasti nonton. Kalo ketinggalan saya nonton lewat youtube 

biasanya.”13 

                                                           
     13 Ibid. 



 

 

Bahkan dapat dikatakan terjadi ketergantungan. Misalnya, 

pada informan non-santri pertama yang selalu menjadikan televisi 

sebagai pusat hiburan dengan menghabiskan waktu kurang lebih 8 

jam setiap harinya (20.00 – 04.00). Sedangkan pada informan non-

santri kedua, selalu mengakses internet pada setiap waktu luang 

yang dimilikinya, bahkan ketika bangun tidur diawali dengan 

penggunaan internet dan sebelum tidur diakhiri dengan akses 

internet.14 

Adapun pada informan masyarakat santri yang pertama, berani 

menggunakan smartphone demi hiburan setiap hari. Adapaun 

hiburannya berupa konten-konten lucu di media sosial, game dan 

youtube. Padahal akses penggunaan smartphone hanya 

diperbolehkan pada hari sabtu dan minggu. Sedangkan informan 

masyarakat santri yang kedua, rela menghabiskan waktu lebih dari 

18 jam selama 24 ketika mendapatkan akses internet untuk 

menyaksikan anime saat diperbolehkan menggunakan smartphone. 

Baik informan masyarakat santri yang pertama maupun kedua, pada 

dasarnya sama-sama bertujuan untuk mencari hiburan.15 

b. Gaya Hidup Masyarakat Mlangi 

Mengacu pada pendapat Minor dan Mowen dalam Kresdianto 

(2014), gaya hidup adalah bagaimana cara seseorang untuk hidup, 

                                                           
     14 Ibid. 
     15 Ibid. 



 

membagi waktu dan membelanjakan uangnya. Maka apabila 

ditinjau dari hal tersebut, secara umum masyarakat Mlangi hidup 

dalam pembagian waktu yang teratur. Terutama bagi masyarakat 

santri dan non-santri yang bekerja sebagai buruh. Gaya hidup 

dengan pembagian waktu yang teratur ini sebenarnya adalah salah 

satu karakteristik kehidupan masyarakat perkotaan.  

Bagi masyarakat santri, tentu saja pembagian waktu yang 

teratur ini terjadi karena terikat dengan sistem pendidikan yang ada 

di lingkungan pasantren. Mulai dari sekolah, pengajian dan 

sebagainya sudah ditata secara teratur. Adapun bagi masyarakat 

Mlangi yang bekerja sebagai buruh, pembagian waktu teratur ini 

mengacu kepada pembagian jam kerja yang teratur pula. Hal ini 

kemudian berdampak terhadap penjadwalan waktu pada aktivitas 

atau kegiatan laiannya, termasuk aktivitas konsumsi media massa. 

Kecuali, bagi para petani, mereka tidak terlalu teratur dalam 

pembagian waktunya. 

Sebagaimana informan pertama (non-santri) yang secara 

teratur menghabiskan waktunya untuk mengkonsumsi media massa 

selama 8 jam (20.00 – 04.00). Selain itu pada akhir pekan ia selalu 

meluangkan waktunya untuk tayangan sepak bola. Apabila tayangan 

tersebut dilewatkan maka ia menyaksikan tayangan ulang melalui 

internet di youtube.16 

                                                           
     16 Ibid. 



 

Sedangkan pada informan kedua (non-santri) aktivitasnya juga 

selalu teratur. Mulai dari pembagian waktu kerjanya di produsen alat 

olahraga, aktivitas penggunaan media massa baik internet maupun 

televisi. Internet biasanya digunakan pada bangun tidur, istirahat 

kerja, sebelum tidur dan selama ada waktu luang untuk bermain 

media sosial. Adapun televisi biasanya tiga kali sehari yaitu, pagi 

pukul 08.00 – 09.00, siang pukul 14.00 – 15.00 dan malam pukul 

19.00 – 20.00. Tayangan televisi yang disaksikan biasanya adalah 

reality show seperti Rumah Uya.17 

Kemudian pola hidup teratur ini juga berlaku pada masyarakat 

pasantren yang terikat dengan sistem pendidikan di lingkungannya. 

Terkait dengan penggunaan internet, masyarakat santri umumnya 

mendapatkan akses pada akhir pekan yaitu, sabtu dan minggu. 

Selain itu, akses penggunaan internet ini dilarang. Selama akses 

penggunaannya internet ini diperbolehkan, maka masyarakat santri 

akan memaksimalkan waktu yang dimiliknya untuk hiburan berupa 

tontonan khususnya melalui youtube atau konten-konten lucu di 

Instagram. 

Selanjutnya, gaya hidup yang terkait dengan perilaku 

konsumsi. Mengacu pada kerangka teori yang sudah dijelaskan, 

salah satu bentuk gaya hidup adalah gaya hidup hemat. Gaya hidup 

hemat ini sejatinya bukan menabung hari ini dan menikmati hasil 

                                                           
     17 Ibid. 



 

akumulasi tabungan tersebut esok hari. Karena pada prinsipnya hal 

itu tidak menggambarkan gaya hidup hemat. Gaya hidup hemat 

merupakan perilaku konsumsi yang didasarkan pada nilai fungsi dan 

kebutuhannya. 

Lawan dari gaya hidup hemat ini tentu saja adalah gaya hidup 

boros atau konsumtif. Pada masyarakat Mlangi, ketika berbicara 

gaya hidup hemat, yang terjadi adalah kebalikannya yaitu, gaya 

hidup konsumtif. Berdasarkan temuan data lapangan yang ada, 

terkait dengan gaya hidup yang dibagi menjadi tiga yaitu, kegiatan, 

minat dan opini menunjukkan masyarakat Mlangi memiliki gaya 

hidup konsumtif.  

Pada aspek minat, masyarakat Mlangi memiliki minat yang 

tinggi terhadap produk-produk yang bukan menjadi kebutuhannya. 

Mulai dari teknologi, fashion, makanan hingga produk kecantikan. 

Hal ini berlaku pada masyarakat santri maupun non-santri. Secara 

spesifik produk-produk tersebut meliputi teknologi yang berupa 

smartphone yang lebih canggih, fashion mulai dari baju, celana, 

sepatu dan tas, produk kecantikan berupa peninggi badan, pemutih, 

handbody, sabun wajah dan lain sebagainya.18 

Adapun pada aspek aktivitas konsumsi, masyarakat Mlangi 

sudah melakukan kegiatan-kegiatan konsumsi yang tidak didasarkan 

pada nilai guna, fungsi dan kebutuhannya, khususnya teknologi 
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seperti smartphone dan fashion. Tujuan utamanya adalah untuk 

tampil ‘keren’ ketika dilihat oleh orang lain. Adapun konsumsi 

produk tersebut meliputi smartphone canggih seperti Oppo F7, 

Samsung J2, Sony Experia dan Sharp Aquos yang fitur-fiturnya 

tidak banyak digunakan. Selain itu, pada fashion meliputi baju, 

celana, sepatu dan tas yang sejatinya tidak dibutuhkan.19 

Aktivitas konsumsi yang tidak didasarkan pada fungsi dan 

nilai guna ini dilakukan masyarakat Mlangi tanpa sadar. 

Berdasarkan pengakuan mereka, tidak pernah melakukan kegiatan 

konsumsi tanpa didasarkan pada fungsi dan nilai guna dari produk 

tersebut. Padahal faktanya, banyak produk-produk yang dikonsumsi 

tanpa berdasarkan hal tersebut. Dengan kondisi yang seperti itu, 

bahkan minat mereka masih tinggi untuk melakukan aktivitas 

perilaku konsumtif tersebut. 

Beberapa argumentasi diatas kemudian didasarkan pada 

beberapa pernyataan dari informan penelitian. Salah satu pernyataan 

dari informan tersebut adalah sebagai berikut. 

“Saya kadang juga terpengaruh sama iklan-iklan di televisi atau 

media sosial. Misalnya saja iklan pakaian, saya senang melihat 

pakaian-pakaian yang diiklankan akhirnya saya membelinya. Tapi 

sebenarnya saya sadar pakaian yang saya beli tidak terlalu 

dibutuhkan karena saya masih punya banyak pakaian yang layak 

pakai. Tapi memang karena saya hanya ingin pakaian baru saja 

walaupun pakaian yang lama masih bagus.”20 

 

                                                           
     19 Ibid. 
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Adapun untuk aktivitas konsumsi media massa, segala energi 

dipusatkan pada hiburan dan tontonan untuk mendapatkan 

kepuasan. Hiburan dan tontonan ini melalui televisi meliputi 

tayangan sepak bola, sinetron FTV, religi dan reality show seperti 

Rumah Uya, Karma dan lain-lain. Sedangkan hiburan dan tontonan 

melalui internet meliputi Youtube, website-website streaming 

Anime dan konten-konten lucu di Instagram. 21 

Sedangkan fungsi media massa sebagai institusi yang 

mendifusikan pendidikan dan corong kebudayaan justru terabaikan. 

Dengan demikian, gaya hidup konsumtif dan hedonisme sudah 

sampai kepada masyarakat pedesaan di Mlangi, Yogyakarta. 

Sehingga tidak ada lagi nilai luhur yang membekas pada konsumsi 

media massa tersebut. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya 

aktivitas-aktivitas konsumsi yang tidak didasarkan pada kebutuhan 

seperti fashion yang tujuannya hanya up to date dan konsumsi media 

massa yang mengarah pada tontonan seperti sepak bola, anime dan 

sebagainya yang berlebihan bahkan merelakan waktu tidurnya. 

Terakhir terkait aspek opini, masyarakat Mlangi menilai 

produk-produk yang sejatinya bukan menjadi kebutuhan mereka 

adalah hal yang bermanfaat. Iklan-iklan teknologi, makanan dan 

fashion yang ditayangkan ditelevisi bagi masyarakat Mlangi 

memiliki banyak sisi positif mulai dari informasi terhadap produk 
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baru hingga manfaat dari produk tersebut. Termasuk beberapa 

hiburan dan tontonan di televisi dan internet yang dijelaskan diatas 

juga memiliki manfaat bagi masyarakat Mlangi.22 

 

B. Pembahasan 

1. Pengaruh Media Massa Terhadap Gaya Hidup Masyarakat Mlangi 

a. Efek Media Massa: Primer dan Sekunder 

Media massa sebagai teknologi informasi dewasa ini 

(khususnya televisi dan internet) sudah menjadi bagian dari hidup 

masyarakat. Mulai dari masyarakat perkotaan hingga masyarakat 

pedesaan yang notabenenya tertutup dan memiliki perasaan curiga 

terhadap hal-hal baru juga terbiasa mengkonsumsi televisi dan 

internet. Aktivitas konsumsi media massa ini kemudian memberikan 

pengaruh yang cukup signifikan terhadap masyarakat pada segala 

aspek kehidupan termasuk pada aspek gaya hidup masyarakat. 

Sebagaimana salah satu fungsi utama media yaitu, mempengaruhi 

(influence), maka media sudah menjalankan fungsinya untuk 

mempengaruhi masyarakat bahkan merubah gaya hidup masyarakat 

pedesaan. Sebagai contoh, iklan fashion yang ditayangkan melalui 

media massa kemudian mendorong masyarakat untuk membelinya. 

Dimana hal ini kemudian menjadi salah satu bagian dari gaya hidup 

masyarakat. 
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Menurut Keith E. Stamm & John E. Bowes dalam Nurudin 

yang sudah dikemukakan pada bab kerangka teori, media massa 

sebagai instrumen komunikasi massa memiliki efek primer dan 

sekunder. Dalam hal ini, dari data temuan yang peneliti dapatkan 

dari responden di lapangan, terdapat efek primer yaitu adanya 

terpaan media berupa terjadinya konsumsi dan perhatian terhadap 

massa. Hal ini kemudian yang menarik perhatian khalayak untuk 

mengkonsumsinya lebih lanjut.23 Kemudian efek primer dari terpaan 

media ini menghasilkan efek sekunder yang meliputi aspek kognitif, 

afektif dan psikomotorik.  

1) Kognitif 

Pada aspek ini pengaruh yang ditimbulkan media massa 

hanya sebatas informasi terhadap khalayak. Dalam hal ini, 

misalnya responden mendapatkan informasi tentang penjadwalan 

siaran televisi, informasi hasil pertandingan olahraga, produk-

produk yang ditampilkan ditelevisi maupun internet melalui 

iklan. Sebagaiamana menurut Mc. Luhan (2004), bahwa media 

massa menjadi alat perpanjangan indera. Ketika masyarakat tidak 

mampu mendapatkan sebuah informasi karena terbatas oleh 

ruang dan waktu, maka disinilah kemudian peran media yang 
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memberikan pengaruh kognisi kepada khalayak untuk 

menginformasikan apa yang tidak bisa didapatkannya.24 

Adapun terkait dengan materi yang didapatkan oleh 

informan dari acara-acara di televisi atau konten-konten di 

internet, mereka tidak memahami materi apa yang 

didapatkannya. Meskipun demikian, ada beberapa acara-acara 

sinetron religi tertentu yang dipahami informan kedua terdapat 

pesan-pesan positif didalamnya. Seperti, sinetron yang 

terangkum dalam sinema pintu taubat di Indosiar. Namun, pada 

acara-acara lain ia juga tidak mendapatkan pesan atau materi dari 

konten tersebut.25 

2) Afektif 

Setelah masyarakat mengalami pengaruh kognitif atau 

mendapatkan informasi melalui media massa, kemudian akan 

menimbulkan pengaruh pada aspek afektifnya. Pada data-data 

temuan yang peneliti dapatkan di lapangan, informan lebih 

menjadikan media sebagai alat untuk menghibur diri atau 

mencari hiburan. Pada informan non-santri pertama hiburan yang 

dimaksud adalah acara-acara sepak bola klub favorit dan liga-liga 

besar seperti Premier League dan El Classico. Sedangkan pada 

informan kedua hiburan yang dimaksud adalah sinetron FTV  dan 
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acara reality show Rumah Uya.26 Meskipun acara-acara tersebut 

berbeda, namun pada dasarnya acara tersebut menampilkan 

sebuah hiburan kepada khalayak. 

Acara-acara hiburan ini kemudian menimbulkan perasaan 

senang ketika apa yang ditampilkan televisi atau internet 

menghibur. Namun, selain perasaan senang acara-acara seperti 

sepak bola, sinetron dan reality show juga mampu menimbulkan 

emosi pada audiens atau khalayak. Misalnya, ketika informan 

non-santri pertama yang menyukai acara sepak bola menyaksikan 

tim favoritnya ditelevisi mengalami kekalahan, maka ia 

mengalami perasaan kesal. Atau kemudian pada informan non-

santri kedua yang menyaksikan acara sinetron atau reality show 

yang menampilkan sebuah kesedihan, penderitaan, kesakitan dan 

sebagainya, maka emosinya juga akan terpengaruh sebagai efek 

dari apa yang ditampilkan dari media massa tersebut. 

Pada acara-acara yang tidak didasarkan pada referensi 

nyata atau bukan sebuah realitas, melainkan khayalan belaka, 

seperti sinetron atau reality show justru memiliki pengaruh yang 

lebih signifikan dibandingkan dengan acara-acara yang 

merepresentasikan sebuah realitas. Misalnya, ketika responden 

menyaksikan berita di televisi atau internet, pengaruh ini hanya  

sampai pada aspek kognitif saja. Sebagai contoh, ketika ada 
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informasi tentang kecelakaan melalui televisi atau internet, 

baginya ini hanya menjadi sebatas informasi, tidak ada perasaan 

empati yang terbangun pada aspek afektifnya.  

Hal tersebut berbeda dengan acara-acara sinetron dan 

reality show yang mampu menggugah perasaan empati 

responden ketika menampilkan sesuatu yang menggugah emosi 

pada adegan-adegan tertentu. Misalnya, ketika sinetron-sinetron 

FTV di SCTV menampilkan adegan berpisahnya sepasang 

kekasih secara dramatis atau reality show Katakan Putus yang 

menampilkan seorang pria berselingkuh. Hal ini justru mampu 

menguras emosi para audiens atau khalayak yang 

menyaksikannya. Salah satu informan juga memberikan 

pernyataan sebagai berikut. 

“Saya sering sebel sama gemes mas biasanya kalo nonton 

sinetron itu ngga sesuai harapan. Atau kalo nonton reality show 

kadang emosi sama mikir juga, kok ada sih manusia kayak gitu. 

Tapi kadang saya juga mikir itu kan cuma televisi.”27 

 

Kemudian ada rasa ketergantungan dari informan terhadap 

media massa. Ketika adanya siaran televisi favorit yang 

terlewatkan, maka yang dilakukannya adalah kembali 

menayangkannya melalui website youtube. Sedangkan apabila 

terjadi masalah dengan koneksi internet, yang timbul adalah 

perasaan kesal atau emosi. Perasaan kesal ketika tidak adanya 
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koneksi internet atau internet mengalami gangguan ini dialami 

oleh seluruh informan penelitian. 

3) Psikomotorik 

Tidak berhenti pada aspek kognitif dan afektif saja, media 

massa juga memiliki pengaruh terhadap tindakan dan perilaku 

audiens atau khalayak. Pada data temuan lapangan yang 

didapatkan dari informan, keduanya  mengkonsumsi media 

massa setiap hari. Pada informan pertama konsumsi televisi lebih 

dari 7 jam perharinya (pukul 20.00-03.00).28 Aktivitas konsumsi 

media massa pada malam hari ini secara teknis hampir senada 

dengan apa yang disampaikan Nurudin yaitu, pukul 19.00-

20.00.29 Karena ini adalah jam kosong setelah pulang kerja dan 

sebagai sarana pemersatu keluarga.  

Kemudian secara substansi orientasinya senada dengan apa 

yang disampaikan Nurudin, yaitu sebagai sarana pemersatu 

keluarga. Berdasarkan pengakuan responden, konsumsi televisi 

pada jam-jam tersebut memang bertujuan untuk berkumpul 

dengan keluarga setelah pulang kerja. Dengan demikian, apa 

yang disampaikan Nurudin ini terdapat koherensi dengan temuan 

dilapangan. 
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Sedangkan pada responden kedua jenis acara yang 

dikonsumsi pada televisi biasanya adalah sinetron dan reality 

show. Kemudian pembagian waktu konsumsi media massanya 

adalah pagi pukul 08.00-09.00, siang pukul 14.00-15.00 dan 

malam pukul 19.00-20.00. Sehingga apabila diakumulasikan 

durasi konsumsi televisi pada informan kedua cendrung lebih 

sedikit yaitu, kurang lebih 3 jam. 

Kemudian untuk penggunaan internet mencapai waktu 

lebih dari 5 jam setiap harinya dengan pembagian waktu baik 

pagi, siang ataupun malam. Hal ini berlaku untuk kedua 

informan. Penggunaan internet ini kemudian lebih banyak pada 

media sosial dan website youtube. Bahkan dalam penggunaan 

internet ini selalu digunakan mulai dari bangun tidur, mau tidur, 

waktu luang atau istirahat kerja. 

Yang menarik disini, dari kedua informan pada tayangan 

tertentu yang menjadi favorit dari kedua informan di televisi, 

mereka rela meluangkan waktu dan benar-benar 

menjadwalkannya untuk menyaksikan tayangan tersebut. 

Namun, ketika tayangan tersebut terlawatkan, kedua informan 

memilih internet dengan website youtube untuk mencari video 

dari tayangan televisi yang sudah terlewatkan. Dengan kata lain, 

responden mengalami ketergantungan terhadap media massa.  

b. Pengaruh Media Massa Terhadap Gaya Hidup 



 

Dari efek-efek yang ditimbulkan media massa terhadap 

masyarakat mulai dari efek primer maupun sekunder menimbulkan 

pengaruh yang signifikan terhadap gaya hidup masyarakat. 

Mengacu kepada bab kerangka teori tentang gaya hidup, 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.30 

Berangkat dari pemahaman pendapat terhadap tokoh-tokoh 

diatas kemudian peneliti akan menggambarkan pengaruh media 

massa terhadap gaya hidup secara umum dan secara spesifik. Yaitu, 

minat terhadap kesenangan yang didifusikan melalui media massa, 

aktivitas konsumsi produk yang tidak didasarkan pada kebutuhan 

dan opini terhadap hiperealitas media massa. Dengan kata lain 

pembahasan ini akan fokus pada gaya hidup yang mencari 

kesenangan semata (hedonis) dan gaya hidup boros (konsumtif). 

Secara umum pengaruh yang ditimbulkan media massa 

terhadap gaya hidup berdasarkan temuan lapangan dari informan 
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adalah bagaimana informan membelanjakan uangnya dan 

pembagian waktu dalam hidupnya. Secara umum pembagian 

waktunya terpengaruh oleh penjadwalan tayangan hiburan oleh 

media massa dan penggunaan uangnya juga terpengaruh oleh media 

massa, khususnya perikalanan. 

Dalam hal pembagian waktu, media massa memiliki peran 

yang cukup signifikan dalam pengaturan jadwal hidup. Misalnya, 

ketika ada acara sepak bola dimalam hari, maka luangkanlah waktu 

pada jam-jam tersebut, atau tidurlah disiang hari agar tidak 

mengantuk. Dengan kata lain, masyarakat mengikuti jadwal yang 

diatur oleh media massa.  

Dapat dikatakan terjadi perubahan sosial dari rural community 

menuju urban community yang terjadi ditengah masyarakat 

pedesaan, dalam hal ini masyarakat desa Mlangi, Yogyakarta. Ada 

proses urbanisasi yang terjadi ditengah masyarakat pedesaan, salah 

satunya karakteristik masyarakat pedesaan yang melakukan 

pembagian waktu yang teliti untuk mengejar kebutuhan 

individunya.31 Ada banyak faktor yang menyebabkan terjadinya 

perubahan sosial tersebut seperti kondisi ekonomis, teknologis, 

geografis, atau biologis.32 
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Ada dua faktor utama yang kemudian menjadi penyebab 

terjadinya perubahan sosial ditengah masyarakat desa Mlangi. Yang 

pertama adalah letak geografis Mlangi, Yogyakarta yang sangat 

berdekatan dengan letak Kota Jogja sebagai Ibu Kota Daerah 

Istimewa Yogyakarta. Sehingga akses untuk proses urbanisasi 

kedalam wilayah desa Mlangi lebih mudah. Yang kedua adalah 

faktor teknologi, media massa sebagai salah satu bagian dari 

berkembangnya teknologi informasi sudah masuk sampai kedalam 

wilayah-wilayah pedesaan. Sehingga pengaruhnya terhadap wilayah 

pedesaan juga sangat signifikan. Lebih khusus pada aspek gaya 

hidup masyarakatnya yang terkait dengan pembagian waktunya. 

Selanjutnya perilaku konsumsi masyarakat berdasarkan data 

temuan dilapangan berupa gaya hidup konsumtif. Misalnya, 

penggunaan-penggunaan telepon genggam yang sebenarnya 

bertujuan sebagai alat komunikasi, saat ini juga sebagai sarana 

hiburan. Bahkan berbagai macam fitur-fitur yang ada dalam 

smartphone tidak digunakan sepenuhnya. Karena kembali lagi, pada 

dasarnya kebutuhan telepon genggam tujuan utamanya sebagai alat 

komunikasi. Sebagaimana hasil pengamatan dilapangan, kedua 

responden menggunakan smartphone canggih yaitu, Samsung J7 

dan Oppo.  

Penggunaan smartphone ini kemudian tidak hanya digunakan 

sebagai alat komunikasi, melainkan untuk hiburan. Hiburan yang 



 

dimaksud sebagian besar adalah penggunaan internet dengan 

website youtube dan media sosial Instagram untuk mengakses 

video-video dan foto-foto lucu. Sehingga apabila mengacu pada 

kerangka teori terkait gaya hidup hemat ini sangat kontradiksi. 

Dimana dalam gaya hidup hemat perilaku konsumsi didasarkan pada 

kebutuhan-kebutuhannya. 

Lebih lanjut, terkait dengan perilaku konsumsi, ada banyak 

konsumsi terhadap produk-produk kecantikan yang sama sekali 

tidak menjadi kebutuhannya. Seperti produk-produk pemutih, 

peninggi, penggemuk, pengurus, sabun wajah dan sebagainya. 

Sebagai contoh, sabun wajah merupakan produk yang didifusikan 

melalui media massa yang sampai hari ini seakan-akan menjadi 

sebuah kebutuha pokok bagi masyarakat. Padahal sejatinya itu 

bukanlah sebuah kebutuhan, melainkan konstruksi realitas oleh 

media yang menjadikannya seakan-akan sebuah kebutuhan bagi 

masyarakat. 

Adapun gaya hidup yang dinyatakan dalam bentuk minat, 

kegiatan dan pendapat adalah sebagai berikut: 

1) Minat terhadap kesenangan yang didifusikan melalui media 

massa 

Dari kedua responden yang telah diwawancarai, 

menyatakan bahwa mereka memiliki minat yang tinggi terhadap 

apa yang ditampilkan medai massa. Mulai dari acara-acara sepak 



 

bola, sinetron dan reality show di televisi. Atau apapun acara 

televisi yang menampilkan hiburan bagi audiens atau 

khalayaknya. Selain itu, minat hiburan-hiburan yang disuguhkan 

melalui internet juga tinggi, seperti website youtube dan media 

sosial Instagram. Untuk acara-acara televisi bahkan mereka rela 

meluangkan waktu atau sengaja mengatur jadwal kegiatan untuk 

menyaksikan acara tersebut. 

Iklan-iklan yang ditayangkan di televisi juga menimbulkan 

minat yang cukup tinggi terhadap apa yang diiklankannya. Mulai 

dari iklan-iklan teknologi, fashion dan makanan. Namun, minat 

ini kemudian dibatasi kondisi ekonomi yang tidak 

memungkinkan untuk memenuhi minat tersebut. Padahal 

kembali lagi kepada gaya hidup konsumtif yang sudah dijelaskan 

diatas, bahwa ini bukan menjadi suatu kebutuhan. Misalnya, 

ketika responden sudah memiliki smartphone yang canggih, 

mereka masih memiliki minat untuk mengganti ke yang lebih 

canggih lagi. Atau fashion yang hanya sekedar untuk memenuhi 

hasrat keinginan untuk memilikinya. 

Hal diatas erat kaitannya dengan gaya hidup hedonis dan 

konsumtif. Dalam gaya hidup hedonis segala aktivitas 

didasarkan atau ditujukan pada kesenangan-kesenangan semata. 

Baik melalui konsumsi media massa dengan konten-konten yang 

ditampilkannya maupun dengan aktivitas konsumsi produk-



 

produk yang tidak didasarkan pada kebutuhan. Melainkan pada 

pemenuhan hasrat untuk mencapai kesenangan semu yang 

menenggelamkannya kedalam lifestyle ecstasy. 

2) Aktivitas konsumsi yang tidak didasarkan pada kebutuhan 

Berdasarkan data temuan dilapangan, responden 

menyatakawan bahwa tidak pernah membeli produk-produk 

yang bukan menjadi kebutuhannya. Namun, disisi lain terjadi 

paradoks atas jawabannya terhadap pertanyaan-pertanyaan lain 

maupun pengamatan dari peneliti. Seperti penggunaan-

penggunaan smartphone yang tidak sepenuhnya fitur-fitur 

didalamnya digunakan oleh responden.  

Atau konsumsi produk-produk fashion dan kecantikan, 

misalnya yang paling sederhana adalah sabun wajah. 

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa sabun wajah 

sejatinya bukanlah sebuah kebutuhan bagi masyarakat, 

melainkan konstruksi realitas oleh media yang menjadikannya 

seakan-akan sebuah kebutuhan.  Belum lagi konsumsi produk 

kecantikan lainnya seperti handbody, peninggi, pengurus dan 

lain-lain. 

Responden juga menyatakan bahwa terkadang konsumsi 

produk tersebut memang bertujuan menampilkan sesuatu yang 

bagus, ‘keren’ atau dihargai oleh orang lain. Dalam fenomena 

yang seperti ini, masyarakat tidak hanya menkonsumsi fungsi 



 

atau nilai guna yang ada pada produk tersebut. Namun, 

masyarakat mengkonsumsi simbol atau nilai sosial yang 

terkandung didalam produk-produk tersebut.33 

Dalam kemajuan teknologi informasi ini citra atau image 

menjadi suatu hal yang penting. Rumah produksi dewasa ini 

tidak hanya memproduksi produk atau barang untuk dikonsumsi, 

namun melalui media massa dia juga memproduksi informasi, 

citra, simbol atau image tentang barang tersebut. Sehingga salah 

satu instrumen untuk menampilkan kemewahan yang ada pada 

diri manusia adalah nilai atau simbol yang terkandung dari 

barang atau produk yang dikonsumsi oleh orang tersebut.  

3) Opini tentang hiperealitas yang dibangun media massa 

Kedua responden menyatakan bahwa acara-acara di 

televisi  seperti sepak bola, sinetron dan reality show sangat 

memberikan hiburan kepada masyarakat. Sedangkan iklan-iklan 

di televisi memberikan manfaat. Bagi responden pertama, iklan-

iklan di televisi memberikan informasi seputar produk-produk 

baru yang hadir ditengah masyarakat. Sedangkan responden 

kedua menyatakan bahwa tidak jarang ia merasa tertarik dengan 

iklan-iklan yang ditayangkan di televisi.  
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Adapun iklan-iklan di internet, menurut responden 

pertama, iklan di internet kadang mengganggu aktivitas surfing 

dalam dunia maya. Misalnya, ketika menyaksikan video melalui 

youtube ada iklan muncul, maka itu sangat mengganggu. 

Sedangkan responden kedua menyatakan bahwa terkadang iklan 

di internet juga sangat bermanfaat. Namun, dalam hal ini iklan 

yang dimaksud responden kedua adalah iklan-iklan pribadi 

melalui forum jual-beli. 

c. Gejala Hiperealitas Pada Masyarakat Mlangi, Yogyakarta 

Berbagai macam pengaruh media massa terhadap gaya hidup 

masyarakat pedesaan Mlangi, Yogyakarta sebelumnya 

menimbulkan berbagai macam gejala hiperealitas. Sebagaimana 

yang dikemukakan pada bab kerangka teori, hiperealitas merupakan 

keadaan dimana tidak ada lagi dikotomi yang jelas antara yang 

nyata-fantasi, benar-salah, asli-palsu, moral-amoral, normal-

abnormal dan sebagainya. Selanjutnya peneliti akan membagi 

gejala-gejala hiperealitas tersebut menjadi beberapa sub sebagai 

berikut. 

1) Hiburan dan tontonan 

Ada banyak hiburan yang dihadirkan oleh media massa, 

misalnya televisi acara-acara sepak bola, sinetron, reality show, 

komedi, kartun dan sebagainya. Atau internet dengan konten-

konten hiburannya seperti youtube dengan berbagai macam 



 

videonya. Media massa pada dasarnya memiliki empat fungsi 

utama yaitu, informasi, pendidikan, mempengaruhi dan hiburan. 

Namun, kenyataannya tidak banyak fungsi hiburan hadir dalam 

konten-konten media massa. Yang ada hanyalah hiburan dan 

pengaruh yang ditimbulkannya.  

Masyarakat Mlangi sendiri menjadikan media massa 

sebagai sarana hiburan pada umumnya.34 Misalnya, tayangan 

sepak bola yang mampu membius jutaan penonton di seluruh 

Indonesia, bahkan di seluruh dunia mampu memberikan hiburan 

kepada penontonnya. Termasuk masyarakat Mlangi. Namun, 

sejatinya ketika hiburan didapatkan oleh masyarakat, bukanlah 

sebuah kebahagiaan sejati yang didapatkannya, melainkan 

sebuah kesenangan semu. Bahkan informan yang didapatkan 

dari penelitian menyatakan bahwa ia merelakan waktu tidurnya 

demi menonton tayangan sepak bola favoritnya. 

“Kalo ada tayangan sepak bola favorit saya, saya pasti nonton 

jam berapapun. Apalagi tayangan seperti El Classico itu wajib 

ditonton walaupun tengah malam ngga bisa tidur.”35 

 

Tayangan sepak bola yang hanya berlangsung kurang lebih 

90 menit tersebut pada akhirnya hanya melahirkan euphoria 

kepada penontonnya. Tidak ada lagi nilai luhur yang 

ditinggalkannya. Dengan kata lain masyarakat yang mencari 
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kesenangan melalui acara sepak bola hanyalah sebuah 

kesenangan semu yang berlangsung kurang lebih 90 menit yang 

menenggelamkan khalayak kedalam ekstasi tontonan. 

Selain itu ada juga tayangan-tayangan sinetron atau reality 

show di televisi yang mereproduksi obejek riil kedalam dunia 

fantasi atau sebaliknya. Terdapat sebuah realitas yang ada dalam 

dunia riil yang kemudian dimasukan kedalam dunia maya yang 

sudah direkonstruksi. Misalnya, ada sebuah fenomena di dunia 

riil kemudian dimodifikasi sedemikian rupa dan dijadikan 

sebagai tayangan di televisi. Acara reality show seperti Katakan 

Putus merupakan bentuk rekonstruksi fenomena riil yang 

melebur kedalam layar kaca. 

 Tayangan reality show tersebut kemudian menampilkan 

adegan-adegan dramatis yang mampu menggiring emosi audiens 

atau khalayak hingga menitikkan air mata. Bagaimana mungkin 

ketika sebuah objek maya dalam media massa mampu mengolah 

emosi objek nyata dalam dunia riil. Namun, itulah yang 

kemudian memang terjadi pada informan. “.... saya bisa nangis 

kalau nonton sinetron atau film, apalagi film india. Kalau reality 

show bisa bikin emosi.”36 
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Atau pada film-film action yang menampilkan kriminalitas, 

kejahatan, terror, horror dan sebagainya mampu menimbulkan 

ketakutan massal terhadap audiens atau khalayak yang 

menyaksikannya. Sehingga tidak ada lagi batasan yang jelas 

antara yang nyata-fantasi, asli-palsu dan sebagainya. Hal ini 

kemudian juga terjadi pada masyarakat Mlangi yang mengalami 

perasaan emosi, baik itu kesenangan, kesedihan dan sebagainya 

dari realitas fantasi kedalam realitas nyata ketika mengkonsumsi 

media massa, baik televisi maupun internet. Apa yang dikira asli 

ternyata adalah palsu. 

Bahkan ketika ingin menyaksikan tayangan-tayangan 

tertentu di televisi tersebut masyarakat rela meluangkan 

waktunya. Bahkan sengaja menyiapkan energi ketika ingin 

menyaksikan tayangan sepak bola klub favorit atau liga besar 

seperti El Classico dan Premier League dini hari. Hal ini 

kemudian juga berlaku pada masyarakat Mlangi.37 Sehingga 

bukan lagi manusia yang mengatur hasratnya, namun hasratnya 

yang mengatur hidupnya, dimana manusia tidak lagi mampu 

mengendalikan hawa nafsu yang ada dalam dirinya. 

2) Hiperealitas gaya hidup: konsumsi 
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Baudrillard menyatakan bahwa struktur tanda atau simbol 

menjadi jantung komoditas pada masyarakat dewasa ini.38 

Dalam wacana kapitalisme mutakhir, produsen tidak hanya 

memproduksi produk melainkan juga memproduksi konsumen. 

Terjadi proses standarisasi produk sekaligus standarisasi 

konsumen. Rekayasa ini kemudian dapat berjalan dengan lancar 

selama ada media massa sebagai penunjangnya.  

Sebagaimana apa yang dikemukakan Bre Redana bahwa 

ideologi yang baru tidak masuk melalui indoktrinasi yang kaku 

seperti media cetak, propaganda, pidato dan sebagainya. 

Melainkan melalui gemerplap iklan, sihir program-program 

televisi dan tawaran gaya hidup yang ‘wah’.39 Melalui media 

massa produsen menawarkan produk yang tidak hanya dijual 

fungsi dan nilai gunanya, melainkan makna-makna dan simbol 

sosial yang terkandung didalamnya.  

Dalam kebudayaan Keraton di Jogja misalnya, terdapat 

simbol-simbol tertentu pada batik yang tidak boleh digunakan 

oleh masyarakat non-Keraton. Hal ini kemudian 

menggambarkan eksklusifitas yang hanya dapat dimiliki oleh 

kalangan elite (Keraton). Kuntowijoyo membedakan ini menjadi 

budaya elite dan budaya massa.40 Maka untuk menunjukkan 
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bahwa masyarakat yang dipandang rendah dibandingkan 

masyarakat Keraton ini mereka mengkonsumsi simbol, tanda, 

dan makna sosial yang terdapat pada produk-produk yang 

ditawarkan. 

Agar dianggap kaya atau dapat dihargai secara sosial 

misalnya, gunakankan smartphone yang canggih, mobil yang 

mewah, fashion branded dan sebagainya. Hal ini juga yang 

kemudian terjadi pada masyarakat Mlangi ketika melakukan 

aktivitas konsumsi. Yang dikonsumsi tidak hanya fungsi dan 

nilai gunanya, melainkan simbol, tanda, makna dan nilai sosial 

yang terkandung dari barang tersebut.41 Ketika membelanjakan 

uangnya untuk membeli fashion yang up to date, maka yang 

dikonsumsinya bukan lagi fungsi dan nilai guna dan saat itu juga 

mereka kemudian terjebak dalam ruang hiperealitas. 

2. Pengaruh Media Massa Terhadap Gaya Hidup Masyarakat Santri 

Mlangi 

a. Efek Media Massa: Primer dan Sekunder 

Pada umumnya, efek primer yang ditimbulkan oleh media 

massa terhadap masyarakat non-santri dengan santri pedesaan 

Mlangi, Yogyakarta tidak memiliki perbedaan. Perbedaan yang 

signifikan antara pengaruh media massa pada masyarakat non-santri 

dengan santri adalah jenis media yang digunakan.  
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Pada masyarakat non-santri baik televisi maupun internet 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap gaya hidupnya. 

Sedangkan, pada masyarakat santri, televisi tidak memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap santri karena terbatasnya akses 

untuk televisi. Sedangkan internet masih memiliki pengaruh yang 

cukup signifikan karena masih adanya akses yang cukup mudah, 

yaitu pada akhir pekan. “...kalau akhir pekan kami diperbolehkan 

untuk menggunakan smartphone.”42 Dalam hal ini santri yang 

dimaksud adalah santri Pondok Pesantren Putra Putri Al-Huda, 

Mlangi, Yogyakarta. 

Peneliti disini hanya fokus pada efek sekunder media massa 

terhadap masyarakat santri pedesaan pada tiga aspek yang meliputi 

kognitif, afektif dan psikomotorik. 

1) Kognitif 

Pada Pondok Pesantren Putra Putri Al-Huda akses 

teknologi informasi sangat terbatas. Terlebih untuk televisi, 

informan pertama biasanya mengkonsumsi televisi hanya pada 

saat pulang kerumahnya, sedangkan informan kedua hanya 

melihat televisi sepintas-sepintas ketika pergi ke tempat tertentu. 

Sedangkan akses internet lebih terbuka karena untuk 

penggunaan telepon genggam diperbolehkan pada akhir pekan.43 
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Dengan demikian, pengaruh televisi tidak terlalu signifikan 

pada masyarakat santri di Mlangi, Yogyakarta. Meskipun 

demikian, pengaruh internet masih signifikan. Internet disini 

meliputi website Youtube, website-website anime dan Instagram. 

Adapun akses internetnya dengan menggunakan smartphone.44 

Umumnya, mereka menjadikan internet sebagai sarana 

mencari informasi. Dalam hal televisi misalnya, responden 

pertama lebih sering menyaksikan acara-acara berita di TV One. 

Sedangkan untuk internet selain untuk informasi, kedua 

informan menjadikan internet sebagai sarana untuk mencari 

hiburan. 

Masyarakat santri disini sikap yang lebih kritis 

dibandingkan masyarakat non-santri. Misalnya, tayangan-

tayangan sinetron bagi mereka adalah tayangan-tayangan negatif 

yang merusak moral anak-anak.  

2) Afektif 

Dalam lingkungan pesantren memang akses teknologi 

informasi terbatas, namun akses masuknya informasi tetap tidak 

terbendung. Dengan akses internet yang lebih mudah santri 

masih bisa mendapatkan informasi-informasi tayangan di 

televisi yang ingin disaksikannya seperti sepak bola dan 

Indonesian Idol. Ketika tayangan tersebut tidak dapat disaksikan 
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melalui televisi, maka yang dilakukannya adalah 

menyaksikannya menggunakan internet melalui website 

youtube.45 Hal ini juga terjadi pada masyarakat non-santri yang 

melakukan streaming melalui youtube ketika melewatkan acara 

favoritnya di televisi. 

Pada aspek afektif, tidak berbeda juga dengan masyarakat 

non-santri yang merasa terhibur ketika dapat menyaksikan 

hiburan-hiburan berupa tayangan sepak bola, sinetron dan reality 

show yang disuguhkan media massa. Bedanya untuk masyarakat 

santri lebih bertumpu pada internet dengan youtube. Adapun 

video-video yang disaksikan seperti anime, tayangan ulang 

sepak bola, komedi, film dan video game. Berbeda dengan 

masyarakat non-santri yang lebih menikmati sinetron dan reality 

show sebagai hiburan. Bagi masyarakat santri sinetron dan 

reality show adalah tayangan-tayangan televisi yang negatif.46 

Sikap kekecewaan dan gelisah juga dirasakan masyarakat 

santri ketika tidak mendapatkan akses internet. Misalnya, ketika 

terganggunya koneksi internet atau tidak memiliki paket data. 

Sedangkan untuk televisi mereka tidak terlalu merasakan 

ketergantungan. Emosi yang tergugah ketika menyaksikan 

tayangan-tayangan tertentu juga dirasakan oleh masyarakat 
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santri, khususnya reality show. Namun, disisi lain mereka juga 

menyadari bahwa terkadang pada tayangan reality show 

merupakan settingan media yang mendramatisir kejadian atau 

adegan yang ditayangkan. 

3) Psikomotorik 

Akses televisi yang terbatas pada masyarakat santri tidak 

kemudian membuatnya benar-benar tidak terpengaruh terhadap 

tayangan televisi. Pada informan pertama, ketika pulang dan 

memiliki kesempatan untuk menyaksikan televisi, ia bisa 

menghabiskan waktu 3-5 jam sekali menyaksikan televisi. 

Biasanya ia menyaksikan pada waktu pagi dan malam hari, 

sehingga apabila diakumulasikan, waktu yang ia habiskan untuk 

menyaksikan televisi adalah 6-10 jam tiap hari. Meskipun 

demikian, ini hanya dapat terjadi tiap bulan ketika ia pulang. 

Sedangkan pada informan kedua juga mengalami hal sama, 

ketika mendapatkan akses untuk menyaksikan televisi saat libur, 

waktu liburan ia habiskan untuk menyaksikan televisi selama 

satu bulan penuh.47 

Kemudian untuk penggunaan smartphone, informan 

pertama menggunakan smartphonenya secara sembunyi-

sembunyi pada hari senin-jum’at.48 Hal ini dikarenakan ia 
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mengalami ketergantungan terhadap penggunaan internet. 

Sedangkan informan kedua, ketika smartphone yang disita pada 

hari senin-jumat sudah dikembalikan, maka ia memanfaatkan itu 

secara totalitas. Secara totalitas dalam arti, informan kedua 

menggunakan smartphonenya selama ada waktu luang. Bahkan 

ketika sebelum dikembalikan pada hari senin, ia rela tidak tidur 

demi memaksimalkan waktu mengakses internet untuk 

menonton anime, youtube ataupun akses media sosial seperti 

Instagram. 

Adapun untuk pembagian waktu, masyarakat santri 

pesantren tidak terlalu terpengaruh oleh media massa. Karena 

mereka terikat dengan sistem pendidikan di pesantren mulai dari 

sekolah sampai mengajinya. Disisi lain, akses televisi juga sulit 

dibandingkan internet. Sedangkan internet lebih fleksibel 

dibandingkan televisi sehingga mereka tidak terbelenggu oleh 

pengaturan jadwal oleh media massa, khususnya televisi. 

b. Pengaruh Media Massa Terhadap Gaya Hidup 

Masih mengacu pada pendapat 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.49  

Pada pembahasan ini peneliti juga akan membahas gaya hidup 

meliputi aspek konsumsi dan pembagian waktunya dan secara 

spesifik mengacu kepada teori Kotler dan Amstrong. Pembahasan 

yang spesifik ini kemudian meliputi minat masyarakat santri 

pedesaan terhadap kesenanga-kesenangan yang didifusikan melalui 

media massa, aktivitas atau perilaku konsumsi masyarakat santri 

pedesaan dan pendapatnya terhadap hiperealitas yang dibangun 

melalui media massa. Sedangkan secara umum akan membahas 

tentang bagaimana cara santri hidup yang meliputi aktivitas atau 

perilaku konsumsi dan pembagian waktu dari kegiatannya. 

Untuk pembagian waktu yang didasarkan pada difusi media 

massa, masyarakat santri pasantren tidak mengalami pengaruh yang 

signifikan. Ketika masyarakat pedesaan non-santri mengalami 

perubahan sosial atau proses perubahan sosial dari rural community 

menjadi urban community tidak terjadi dilingkungan pasantren. 

Sebagai institusi pendidikan, pasantren memiliki kultur untuk selalu 

menegakkan kedisiplinan. Sehingga pembagian waktu sudah tertata 

rapi di lingkungan pasantren. Sedangkan penetrasi dari luar akan 

lebih sulit karena, Pondok Pasantren Putra Putri Al-Huda sendiri 
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dalam hal ini, berada wilayah pedesaan yang notabenenya secara 

teoritis memiliki sikap tertutup, apriori, fatalis terhadap hal-hal baru 

atau sesuatu yang datang dari luar lingkungannya. Ditambah lagi 

pasantren sendiri sebagai institusi pendidikan memiliki identitas 

kultur yang kuat, sehingga pengaruh dari luar juga cukup sulit masuk 

kedalam lingkungan pasantren.  

Berbeda dengan masyarakat non-santri yang pengaturan 

jadwalnya banyak terpengaruh oleh media massa. Misalnya, ketika 

masyarakat non-santri sengaja dan rela meluangkan waktunya demi 

menyaksikan acara-acara televisi tertentu. Atau bahkan rela 

beristirahat disiang hari untuk menyaksikan tayangan sepak bola 

dini hari. 

Kemudian terkait dengan perilaku konsumsi masyarakat 

santri, juga terjadi aktivitas konsumsi yang tidak didasarkan pada 

kebutuhan dan nilai gunanya seperti yang terjadi pada masyarakat 

non-santri. Dengan kata lain, ada perilaku-perilaku konsumtif pada 

masyarakat santri pedesaan. Pada informan pertama misalnya, 

ketika telepon genggam untuk santri sejatinya bertujuan untuk 

komunikasi dengan keluarganya pada waktu-waktu tertentu, ia 

menggunakan smartphone canggih Sony Experia. Hal ini juga 

terjadi pada informan kedua yang menggunakan smartphone Sharp 

Aquos.  



 

Produk semacam ini kemudian menjadi bentuk perilaku 

konsumtif santri pasantren. Selain itu produk-produk kecantikan 

seperti handbody, sabun wajah dan sebagainya juga menjadi 

konsumsi para santri yang sejatinya juga bukan sebuah primer. 

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, produk-produk semacam ini 

merupakan konstruksi realitas oleh media massa yang membuat 

masyarakat seakan-akan membutuhkannya. Karena produsen 

melalui media massa tidak hanya memproduksi barang melainkan 

memproduksi konsumen dan kebudayaan. 

Selanjutnya agar lebih spesifik, akan dijelaskan pengaruh 

media massa terhadap gaya hidup yang dibagi menjadi tiga aspek 

yaitu, minat, kegiatan dan opini. 

1) Minat terhadap kesenangan yang didifusikan melalui media 

massa 

Pada informan pertama dan kedua yang merupakan santri 

di Mlangi, Yogyakarta tidak memiliki akses yang mudah untuk 

televisi. Sementara untuk internet, masih ada akses yang cukup 

mudah melalui smartphonenya meskipun terbatas hari. Untuk 

acara-acara televisi dari kedua informan tidak memiliki minat 

yang tinggi, kecuali terhadap acara-acara tertentu yang menjadi 

favoritnya. Misalnya, sepak bola dengan tim favoritnya, 

sinetron-sinetron tertentu dan sebagainya. Selebihnya, baik 



 

informan pertama maupun kedua tidak memiliki minat yang 

tinggi.  

“.... saya cuma nonton tayangan favorit saya, kalo ngga suka ya 

ngga nonton, tapi kalo udah tayangan favorit ketinggalan saya 

bakal nonton tayangan ulangnya lewat youtube.”50 

 

Meskipun demikian, mereka masih memiliki minat yang 

tinggi pada hiburan-hiburan yang tersedia di internet. Mulai dari 

video-video lucu, anime, youtube, media sosial Instagram dan 

sebagainya. Sedangkan minat terhadap apa yang diiklankan 

melalui media massa, mereka lebih tertarik pada fashion dan 

teknologi-teknologi terbaru.  Namun, minat ini kemudian 

dibatasi oleh kondisi ekonomi yang tidak memungkinkan untuk 

membeli produk-produk tersebut. 

Pada dasarnya, antara masyarakat santri pedesaan maupun 

non-santri memiliki persamaan disini. Yang membedakan 

hanyalah akses media massa masyarakat non-santri yang mudah 

baik televisi maupun internet, sedangkan santri untuk akses 

televisi lebih sulit dibandingkan internet. Selain itu juga, minat 

terhadap hiburan yang ditawarkan televisi lebih rendah 

dibandingkan masyarakat non-santri. 

Terhadap konsumsi produk seperti smartphone bahkan 

tidak ada kata puas pada masyarakat. Selalu ada prestise dan 

keinginan untuk mengganti ke yang lebih canggih lagi. 
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Sebagaimana apa yang disampaikan kedua informan, meskipun 

mereka sudah memiliki smartphone yang canggih dan sudah 

lebih dari cukup, masih saja ada rasa ingin mengganti ke yang 

lebih canggih lagi.  

Hal ini erat kaitannya dengan teori percepatan atau yang 

kemudian disebut oleh Paul Virilio dengan dromologi.51 Ketika 

terjadinya percepatan produksi yang melampaui batas-batas 

produksi itu sendiri, maka selalu timbul rasa prestise terhadap 

teknologi-teknologi baru. Sedangkan mereka yang tidak 

mengganti teknologi-teknologi yang dimiliknya ke yang baru 

akan merasa ketinggalan zaman. 

2) Aktivitas konsumsi yang tidak didasarkan pada kebutuhan 

Ada beberapa produk yang biasanya dikonsumsi bukan atas 

dasar kebutuhan masyarakat santri pedesaan yaitu, fashion, paket 

data internet dan smartphone. Selain itu, ada juga tambahan 

seperti produk kecantikan yang meliputi handbody, sabun wajah 

dan peninggi badan. Seluruh produk-produk tersebut sejatinya 

bukan menjadi kebutuhan primer santri.  

Pertama, fashion yang meliputi pakaian dan aksesori 

sejatinya tidak menjadi sebuah kebutuhan selama yang ada 

masih layak untuk digunakan. Kedua, penggunaan smartphone 

canggih sama sekali bukan menjadi kebutuhan masyarakat 
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santri. Karena kebutuhan komunikasi dengan keluarga sudah 

dapat terpenuhi dengan telepon genggam biasanya. Ditambah 

lagi paket data yang menunjang akses internetnya. Disisi lain, 

penggunaan internet hanya sebatas mencari kesenangan semata. 

Ketiga, produk kecantikan yang disebutkan diatas sama sekali 

bukan kebutuhan. 

Terkait dengan fashion misalnya, dari kedua informan 

mengakui sering membeli produk-produk fashion karena melihat 

iklan-iklan yang ditampilkan melalui media massa. Tujuannya 

hanya sebatas ingin dilihat ‘keren’. Dengan kata lain, santri 

disini tidak hanya mengkonsumsi fungsi dan nilai guna dari 

barang atau produk yang dibelinya, melainkan tanda, simbol dan 

makna sosial yang terkandung didalamnya. Sama hal nya yang 

terjadi pada masyarakat pedesaan non-santri. 

Kemudian pada smartphone, yang tujuan utamanya adalah 

alat komunikasi bergeser menjadi instrumen memenuhi hasrat 

kesenangan semata. Bahkan ketika smartphone ini digunakan 

sebagai alat pemenuhan hasrat atau kesenangan. Selain itu, 

masih banyak fitur-fitur yang tidak digunakan sama sekali.  

Terakhir, terkait dengan produk-produk kecantikan. 

Berdasarkan pengakuan kedua informan, mereka pasti selalu 

membeli produk sabun wajah, dan informan kedua mengakui 

sering membeli handbody dan pernah membeli peninggi badan. 



 

Dengan tujuan dapat dihargai orang lain, sejatinya ini juga 

bagian dari konstruksi realitas oleh media.  

Media massa melalui iklan, film dan citranya menampilkan 

sosok perempuan cantik identik dengan kulit putih, rambut lurus 

panjang, langsing dan sebagainya.52 Demikian halnya dengan 

pria tampan, bertubuh tinggi, berbadan sixpack dan sebagainya. 

Padahal semua ini hanyalah sebuah realitas yang dibangun 

melalui media. Apabila mengacu kepada suku-suku tertentu 

misalnya, tidak semua kecantikan dan ketampanan digambarkan 

sedemikian rupa. Mereka membangun sendiri realitas sosial 

ditengah kehidupan masyarakatnya karena memang tidak ada 

penetrasi media massa yang masuk kedalamnya. 

Adapun kemudian pertanyaan dari peneliti kepada kedua 

informan mengenai konsumsi produk yang tidak didasarkan 

pada kebutuhannya, mereka merasa bahwa tidak pernah 

membeli atau mengkonsumsi sesuatu yang bukan menjadi 

bagian dari kebutuhannya. Tejadi ketidaksadaran pada 

masyarakat santri terhadap perilaku konsumsinya yang pada 

kenyataannya melakukan perilaku konsumtif. Oleh Piliang 

kemudian ini disebutnya sebagai ‘ketidaksadaran massal’ atas 
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transformasi atau perumusan kembali makna kehidupan sebagai 

bentuk akibat dari menjelmanya realitas semu.53 

3) Opini tentang hiperealitas yang dibangun media massa 

Responden pertama maupun kedua memiliki sikap kritis 

dengan menyatakan bahwa acara-acara televisi seperti sinetron 

dan reality show merupakan tontonan-tontonan negatif yang 

kedepannya akan merusak moral anak bangsa. Misalnya, reality 

show Rumah Uya, bagi mereka adalah tayangan negatif karena 

secara tidak langsung membolehkan anak muda berpacaran. 

Pada aspek lain, mereka menganggap iklan-iklan, gemerlap, 

citra yang ditawarkan atau ditampilkan melalui media massa 

merupakan suatu hal yang positif. Dalam hal iklan misalnya, 

bagi mereka media massa menginformasikan adanya teknologi-

teknologi baru yang semakin canggih dan ini kemudian dianggap 

sebagai suatu hal yang sangat bermanfaat. 

Disisi lain, mereka juga menyatakan bahwa iklan-iklan di 

televisi hanya membangkitkan keinginan terhadap apa yang 

ditawarkan. Sedangkan tidak semua hal tersebut dapat terpenuhi. 

Sedangkan pada iklan-iklan di internet mereka lebih mengacu 

pada website-website periklanan seperti OLX, forum jual beli di 

media sosial, aplikasi tokopedia dan sebagainya. Baginya iklan-
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iklan semacam ini adalah iklan-iklan yang sangat bermanfaat dan 

menguntungkan semua orang selama tidak ada penipuan 

didalamnya. 

c. Gejala Hiperealitas Pada Masyarakat Santri Mlangi, Yogyakarta 

Pada masyarakat perkotaan, hiperealitas menjadi suatu hal 

yang lumrah dan seakan-akan sudah menjadi suatu hal yang biasa. 

Namun, berbeda dengan masyarakat pedesaan yang notabenenya 

tertutup dengan hal baru dan hal luar. Bahkan, masyarakat santri di 

pasantren, dimana pasantren memiliki kultur yang kuat dan memiliki 

benteng terhadap pengaruh negatif modernisasi. Idealnya ini 

menjadikan pasantren sebagai institusi pendidikan terjaga dari arus 

negatif globalisasi. Namun, faktanya gejala-gejala hiperealitas juga 

merasuk kedalam lingkungan pasantren yang bahkan berada pada 

wilayah pedesaan. Adapun gejala-gejala hiperealitas di pada 

masyarakat santri di Pondok Pasantren Putra Putri Al-Huda, Mlangi, 

Yogyakarta adalah sebagai berikut: 

1) Hiburan dan tontonan 

Masyarakat santri di Pondok Pasantren Al-Huda yang 

memiliki akses internet lebih mudah umumnya menjadikan hal 

itu sebagai instrumen untuk mendapatkan hiburan. Hiburan ini 

berupa tontonan yang dihadirkan melalui website-website yang 

ada di dalam cyberspace. Dengan melipat ruang dan waktu, 

santri mampu bertamasya melampaui batas-batas realitas yang 



 

tidak mampu dijangkaunya secara riil dengan menggunakan 

segenggam smartphone yang dipegangnya.  

Ketika informan kedua menyatakan menyukai film-film 

aksi karena terdapat pesan kehidupan yang bermanfaat 

terkandung di dalamnya, atau ketika santri kemudian 

menjadikan media massa sebagai pusat informasi pengetahuan. 

Maka pondok pasantren tidak lagi menjadi episentrum 

pendidikan baginya. Dalam hal ini, tontonan-tontonan yang 

kemudian membawa pesan tertentu atau ideologi tertentu 

didalamnya, mampu menjadi sebuah objek realitas yang 

direproduksi. Hasil reproduksi objek realitas ini bahkan bisa 

terlihat lebih riil daripada objek aslinya. 

Hiburan atau tontonan yang disajikan melalui internet 

seperti anime, tayangan ulang Indonesian Idol, reality show: 

Karma, sepak bola dan sebagainya kemudian hanyalah sebuah 

kesenangan semu. Tontonan ini sama sekali tidak meninggalkan 

bekas luhur, kedalaman moral, spiritual kepada audiens atau 

khalayak yang menyaksikannya. Tidak jarang audiens atau 

khalayak merasakan kesenangan atas totonan yang disajikan 

untuk sejenak meninggalkan masalah dan hiruk pikuk dunia 

yang ditinggalinya. Namun, sejatinya ini hanyalah sebuah 

euphoria sementara yang sangat utopis.  Ketika ekstasi tontonan 

ini berakhir, maka audiens atau khalayak akan kembali lagi 



 

kedalam problematika-problematika kehidupan, hiruk pikuk 

dunia, masalah pribadi yang dihadapinya dalam realitas yang 

sesungguhnya. 

Antara masyarakat santri dengan non-santri pedesaan 

Mlangi tidak memiliki perbedaan yang spesifik terkait dengan 

gejala hiperealitas yang mereka alami. Karena secara substansial 

gejalanya sama terkait dengan ekstasi hiburan dan tontonan yang 

ditawarkan melalui gemerlap media massa. Yang menjadi 

pembeda hanyalah masalah teknis seperti, pada masayarakat 

santri jenis media massa nya lebih bertumpu pada internet, 

sedangkan pada masyarakat non-santri keduanya. 

2) Hiperealitas gaya hidup: konsumsi 

Kehidupan di lingkungan pasantren sejatinya memiliki 

karakteristik hidup hemat dan sederhana.54 Sehingga seharusnya 

segala bentuk perilaku konsumsi didasarkan secara penuh pada 

fungsi dan nilai guna dari produknya. Selain itu, di pasantren 

juga tentu memberikan ajaran-ajaran Islam yang mana 

didalamnya juga terdapat ajaran untuk tidak bergaya hidup 

boros, karena Allah tidak menyukai hal tersebut. Namun, fakta 

dari temuan lapangan yang ada dari pernyataan-pernyataan yang 

dikemukakan responden, terjadi kontradiksi.  
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Dari seluruh informan baik santri maupun non-santri, 

mengaku bahwa tidak pernah mengkonsumsi produk yang bukan 

sebuah kebutuhan. Namun, klaim tersebut justru bertolak 

belakang dengan pengakuan-pengakuannya terkait dengan 

bagaimana perilaku konsumsinya yang menggambarkan 

perilaku konsumtif.  

“Saya kadang juga terpengaruh sama iklan-iklan di televisi atau 

media sosial. Misalnya saja iklan pakaian, saya senang melihat 

pakaian-pakaian yang diiklankan akhirnya saya membelinya. 

Tapi sebenarnya saya sadar pakaian yang saya beli tidak terlalu 

dibutuhkan karena saya masih punya banyak pakaian yang layak 

pakai. Tapi memang karena saya hanya ingin pakaian baru saja 

walaupun pakaian yang lama masih bagus.”55 

 

Masih sama dengan yang sebelum-sebelumnya, bahwa 

yang dikonsumsi masyarakat dewasa ini tidak lagi hanya fungsi 

dan nilai gunanya saja, melainkan juga simbol, tanda, nilai dan 

citra yang terkandung dari produk tersebut. 

Dalam wacana kapitalisme global, rumah-rumah produksi 

tidak hanya sebatas memproduksi komoditas, melainkan 

kebudayaan juga diproduksi. Dengan kata lain, ada yang 

mensosialisasikan kebudayaan melalui sistem produk 

perusahaan secara sistematis dan terstruktur. Berkendara media 

massa hal ini dapat terwujud. Dalam hal teknologi informasi, 

khususnya smartphone, dalam iklan-iklannya tidak hanya 
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menampilkan fitur, fasilitas, kecanggihan dan semacamnya, 

melainkan kemewahan, gaya hidup, prestise, relasi sosial dan 

sebagainya. 

Sehingga penggunaan-penggunaan teknologi informasi 

seperti smartphone, fashion dan lain-lain oleh masyarakat santri 

sebagian besar tidak didasarkan pada kebutuhan, fungsi dan nilai 

guna. Ada nilai-nilai sosial yang ingin dikomunikasikan dalam 

kehidupan sosialnya. Sehingga ia merasa dihargai oleh orang-

orang disekitarnya. 

3. Faktor-faktor Yang Menyebabkan Masyarakat Mlangi Terjebak Dalam 

Hiperealitas 

Sebagai wilayah pedesaan, Mlangi, Yogyakarta idealnya 

memiliki kekuatan budaya, kultur, nilai-nilai keagamaan yang tinggi 

dan sebagainya. Ditambah lagi kemudian di Mlangi terdapat basis 

pasantren yang cukup besar. Terdapat kurang lebih 10 pasantren di 

wilayah Mlangi. Pasantren yang menjadi institusi pendidikan juga 

memiliki kultur yang kental dan kuat. Ditambah lagi di lingkungan 

pasantren diajarkan nilai-nilai Islam sekaligus menjadi pertahanan 

terhadap arus negatif globalisasi.  

Meskipun demikian, ketika media massa telah merasuk kedalam 

pelosok-pelosok desa, maka arusnya sudah tidak dapat dibendung. 

Media massa yang biasanya identik dengan masyarakat perkotaan atau 

masyarakat modern kini juga telah menjadi hal yang biasa dalam 



 

wilayah pedesaan, khususnya Mlangi, Yogyakarta. Berangkat dari hal 

ini, kemudian terdapat gejala-gejala hiperealitas ditengah kehidupan 

masyarakat pedesaan Mlangi, Yogyakarta.  

Mulai dari tenggelamnya masyarakat kedalam ekstasi hiburan, 

tontonan, permainan sampai dengan perilaku-perilaku konsumsi yang 

tidak didasarkan pada fungsi dan nilai gunanya (konsumtif). Bahkan 

komoditas menjadi instrumen komunikasi identitas sosial bagi 

masyarakat. Pencampur adukan nilai-nilai kedalaman spritiual dengan 

hiburan atau kesenanganpun terjadi di Mlangi, Yogyakarta. Ketika 

Mlangi menjadi desa dengan basis pasantren yang idealnya menjadi 

episentrum pendalaman moral, spiritual, ideologi justru menjadi sebuah 

desa wisata religi yang menawarkan berbagai hiburan, tontonan dan 

kesenangan.  

Terjadi pencampur adukan antara dua kutub yang berbeda 

sehingga tidak ada lagi batasan yang jelas diantara keduanya. Kesengan 

bersatu dengan kesedihan, kenyataan bersenyawa dengan khayalan, 

moralitas bergandeng tangan dengan amoral dan seterusnya. Tentunya 

ada banyak faktor yang kemudian menyebabkan gejala-gejala 

hiperealitas ini hadir dalam kehidupan masyarakat pedesaan baik santri 

maupun non-santri yang notabenenya memiliki sikap tertutup, curiga, 

fatalis dengan dunia dan hal-hal luar.  

Berdasarkan data dari temuan lapangan yang ditemukan oleh 

peneliti setidaknya ada beberapa faktor yang menjadi penyebab 



 

terjebaknya masyarakat pedesaan Mlangi, Yogyakarta kedalam 

hiperealitas. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut: 

a. Faktor Geografis 

Secara geografis, kondisi wilayah desa Mlangi sangat 

berdekatan dengan Kota Jogja. Akibatnya akses untuk proses 

urbanisasi ke wilayah Mlangi lebih mudah. Sehingga ada proses 

perubahan sosial dan kebudayaan dari masyarakat pedesaan menuju 

masyarakat perkotaan atau dari rural community menuju urban 

community. Ada banyak faktor yang menyebabkan terjadinya 

perubahan sosial ditengah masyarakat, mulai dari kondisi ekonomi, 

sosial, politik, teknologi dan sebagainya. 

Mulai ada banyak karakteristik-karakteristik masyarakat 

pedesaan yang dimiliki masyarakat Mlangi berubah dan menjadi 

relevan dengan karakteristik masyarakat perkotaan. Mulai dari 

pembagian waktu yang teratur, meyakini iptek memiliki 

kemanfaatan, terbuka bagi pengalaman baru dan lain-lain. 

Sebagaimana yang dijelaskan pada paragraf sebelumnya, ini 

memiliki kaitan yang erat dengan akses proses urbanisasi di 

kehidupan masyarakat pedesaan. 

Akses urbanisasi yang lebih mudah ini kemudian menjadikan 

penetrasi media massa kedalam wilayah pedesaan menjadi lebih 

mudah. Sehingga ada pengaruh media massa yang signifikan dalam 

kehidupan masyarakat pedesaan, bahkan media massa juga 



 

dijadikan sebagai pusat informasi dan hiburan yang kemudian 

memberikan pengaruh-pengaruh yang lebih luas. Sedangkan, fungsi 

pendidikan dari media massa sendiri tidak memiliki peran yang 

signifikan terhadap kehidupan masyarakat. 

Hadirnya media massa kedalam kehidupan masyarakat 

pedesaan ini memiliki peran sentral dalam proses perubahan sosial 

kebudayaan. Karena salah satu faktor yang menyebabkan terjadi 

perubahan sosial dan kebudayaan itu adalah adanya pengaruh dari 

kebudayaan lain.56 Hal ini juga perlu memerlukan kontak dengan 

kebudayaan lain. Maka, ketika media massa hadir ditengah 

kehidupan masyarakat kontak dengan kebudayaan lain ini dapat 

dilakukan hanya melalui media massa yang memiliki peran penting. 

Karena media massa disini berperan menjadi corong kebudayaan 

bagi masyarakat.57 Meskipun, pada akhirnya budaya yang masuk 

tidak dapat terfiltrasi dengan baik. 

Hal ini memiliki kaitan yang erat dengan bullet efect theory 

dari komunikasi massa itu sendiri. Sebagaimana yang dijelaskan 

pada bab kerangka teori, teori ini menyatakan bahwa audiens atau 

khalayak sebagai konsumer media massa tidak dapat menghindar 

dari efek komunikasi massa yang didifusikan melalui media massa. 

Sehingga terjadi efek secara langsung pada masyarakat. Meskipun 
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demikian, ada teori efek moderat yang menyatakan efek ini 

dipengaruhi juga faktor pendidikan masyarakat.  

Apabila dikaitkan dengan data temuan dilapangan, masyarakat 

Mlangi yang non-santri terkena efek secara langsung yang senada 

dengan bullet efect theory dimana mereka tidak mampu menghindar 

dari pengaruh media massa tersebut. Masyarakat hanya mampu 

menyerap apa yang didapatkannya melalui media massa, namun 

tidak mampu untuk memantulkannya kembali. Berbeda dengan 

masyarakat santri yang masih memiliki sikap kritis atas tayangan-

tayangan televisi di media massa. Hal ini erat kaitannya dengan latar 

pendidikan pasantren yang memiliki kultur,kebudayaan,keagamaan 

yang kuat serta menjadi benteng terhadap dampak dengatif arus 

globalisasi dan modernisasi.  

Selain itu, sebagai desa yang memiliki basis pasantren yang 

cukup kuat, tidak jarang pendatang-pendatang dari luar daerah yang 

memiliki latar belakang kebudayaan yang berebeda dari penduduk 

setempat. Sehingga terjadi diferensiasi masyarakat yaitu, perubahan 

struktur masyarakat yang homogen menjadi heteregon. Kondisi 

masyarakat yang heterogen ini kemudian juga menjadi salah satu 

pendorong terjadinya perubahan sosial dan kebudayaan dalam 

kehidupan masyarakat.58 
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Dengan demikian, terjadinya perubahan sosial dan 

kebudayaan dalam lingkungan masyarakat pedesaan Mlangi, 

Yogyakarta faktor awal yang menjadi faktor penyebab terjebaknya 

masyarakat pedesaan Mlangi kedalam ruang hiperealitas. Karena 

dari sinilah media massa kemudian dapat merasuk kehidupan 

masyarakat hingga kedalam pelosok-pelosok desa. Adapun 

perubahan sosial dan kebudayaan tersebut adalah proses transisi dari 

rural community menuju urban community. 

b. Faktor Internal: Hasrat, Keinginan dan Ketidaksadaran Massal 

Menurut Piliang, masyarakat dewasan ini mengalami 

‘ketidaksadaran massal’ terhadap transformasi atau pembentukan 

kembali makna hidup.59 Ketika media massa hadir ditengah 

kehidupan masyarakat, maka ada berbagai macam konten yang 

dihadirkannya kepada masyarakat. Mulai dari iklan-iklan, hiburan, 

tontonan dan sebagainya. Sadar atau tidak sadar kemudian ini 

menjadi pintu gerbang masyarakat dewasan ini menuju realitas 

semu.  

Secara tidak sadar misalnya, ketika petani di Mlangi 

menyaksikan siaran sepak bola El Classico yang membius jutaan 

penonton diseluruh dunia, mereka tidak hanya dibius oleh hiburan 

dan tontonan sepak bola saja, melainkan dengan iklan-iklan yang 
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menjadi selingannya. Atau kemudian masyarakat santri yang 

menyaksikan tayangan Indonesian Idol dengan melipat ruang dan 

waktu melalui youtube secara tidak sadar mengikut model-model 

fashion yang digunakan para penyanyinya.  

Meskipun masyarakat santri Mlangi tidak memiliki akses yang 

cukup leluasa terhadap televisi, namun akses internet masih cukup 

mudah baginya. Akses internet ini mampu mengantarkannya 

kedalam sebuah kehidupan yang disebut dengan global village (desa 

global). Dimana semua entitas materi yang padat melebur menjadi 

satu kedalam realitas maya di internet, televisi dan sebagainya. 

Didalamnya terjadi akumulasi, reproduksi, dekonstruksi batasan 

ruang dan waktu. Hal ini yang kemudian menjadi awal dari 

perjalanan manusia menuju ruang hiperealitas serta parodi realitas 

dan pemutarbalikan hukumnya. 

Selain itu, media massa yang mendifusikan informasi, 

komoditas dan tontonan menjadi fondasi bagi wacana kapitalisme 

global. Karena apapun yang kemudian diproduksi menjadi bagian 

dari komoditas itu. Misalnya, informasi tidak hanya menjadi sarana 

untuk menjual produk melainkan sebuah bagian dari produk itu 

sendiri. Karena pada masyarakat konsumer dewasa ini, apapun 

menjadi informasi, hiburan, tontonan dan komoditas. Apapun 

memiliki nilai tukar bagi kapitalisme.  



 

Terjebaknya masyarakat kedalam ruang hiperealitas ini 

kemudian juga memang dipengaruhi oleh faktor internalnya sendiri. 

Dalam arti faktor dari dalam diri yang berupa hasrat, keinginan atau 

hawa nafsu. Meskipun selanjutnya secara spesifik hasrat ini juga ada 

yang dipengaruhi oleh faktor eksternal yaitu, media massa itu 

sendiri.  

Hasrat terbangun dari dua dorongan dasar yaitu, karnal dan 

libidinal. Bedanya adalah, karnal lebih mengacu kepada hasrat yang 

bersifat materil seperti, keinginan makan, memiliki telepon 

genggam, memiliki kendaraan dan sebagainya. Sebaliknya, libidinal 

adalah hasrat yang bersifat immateril seperti, kepuasan, 

penghargaan, kebanggaan, kesenangan dan sebagainya. 60 Pada 

dasarnya kedua bagian dari hasrat ini sulit untuk dipisahkan, 

ditambah lagi hasrat ini juga dimanfaatkan melalui media massa 

agar hasrat libidinal ini dapat terdorong. 

Sebagai contoh, seseorang ingin membeli smartphone canggih 

agar dilihat ‘keren’ oleh teman-temannya. Maka, keinginannya 

untuk membeli smartphone canggih ini adalah dorongan dari hasrat 

karnal, sedangkan keinginannya agar dilihat ‘keren’ oleh teman-

temannya adalah hasrat libidinal. Hasrat inilah yang kemudian 

dimanfaatkan kapitalisme untuk selalu melakukan perceptatan 
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produksi yang konstan dan melakukan diferensiasi terhadap produk, 

gaya hidup, tanda, nilai dan sebagainya.  

Melalui iklan media massa, dalam ketidaksadaran massal ini 

didifusikan iklan-iklan yang penuh citra, tanda dan simbol. Sehingga 

masyarakat yang terkena bullet effect media selalu terdorong hasrat 

libidinalnya untuk selalu tampil mengikuti perkembangan zaman, 

prestise, ‘keren’ dan seterusnya.  Dalam hal fashion misalnya, 

masyarakat santri yang terkenal sederhana dan hemat juga selalu 

ingin tampil prestise terhadap teman-teman di lingkungannya. 

Karena fashion disini tidak hanya nilai guna dan fungsinya yang 

dikonsumi, melainkan sebagai bagian dari identitas pemakainya.61 

Masyarakat yang terjebak dalam konsumerisme gaya hidup 

akibatnya melakukan perilaku-perilaku konsumtif. Misalnya, 

informan santri yang membeli pakaian terbaru hanya untuk tampil 

keren meskipun pakaiannya yang lama masih layak pakai. Bahkan, 

perilaku konsumtif ini dilakukan dalam keadaan tidak sadar. 

Sebagaimana pengakuan dari para responden tersebut yang 

mengakui tidak pernah melakukan atau membeli produk-produk 

yang bukan menjadi kebutuhannya. Melalui media massa, segala 

objek diagungkan secara totalitas. Selanjutnya, media massa 

memaksakan iklan-iklan yang penuh simbol dan tanda ini disaksikan 
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oleh audiens atau khalayak. Ketika audiens atau menyaksikan iklan-

iklan yang ditampilkan, secara otomatis mereka menerima kode 

dalam iklan yang ditampilkan media massa.62 

Selain itu, konsumsi atas hiburan dan tontonan yang disajikan 

melalui media massa juga tidak jarang menjebak masyarakat santri 

ini kedalam ruang hiperealitas. Dengan dorongan hasrat libidinal 

maka yang mereka cari adalah kesenangan, hiburan totonan yang 

sejatinya adalah realitas semu. Namun, hiburan dan tontonan ini 

tidak dapat memenuhi hasrat libidinal yang hadir adalah perasaan 

emosi, kecewa, kesedihan dan sebagainya.  

Bgaimana mungkin adegan-adegan dramatis pada film-film, 

sinetron, reality show mampu membangkitkan emosi dan menguras 

air mata penontonnya. Disisi lain, ketika audiens atau khalayak 

dapat menyaksikan hiburan dan tontonan, yang muncul adalah 

kesenangan dan kebahagiaan. Bahkan, sejenak acara-acara ini 

mampu mengalihkan masalah-masala,h nyata yang dihadapinya 

seperti kemiskinan, kelaparan, hutang-piutang dan sebagainya. 

Namun, ini kemudian hanya sebuah realitas semu yang tidak 

berbekas sama sekali pada audiens atau khalayak. Berangkat dari 

fenomena-fenomena semacam ini maka dapat dikatakan tidak lagi 

nampak antara yang nyata dan fantasi. Karena kedua kutub ini sudah 
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melebur menjadi satu dalam ruang hiperealitas yang juga disebut 

Baudrillard dengan simulacra. 

Terkait dengan hasrat, keinginan dan hawa nafsu ini Lacan 

dalam Piliang membaginya menjadi dua yaitu kebutuhan dan 

nafsu.63 Kebutuhan mengacu kepada energi murni organik seperti 

makan, minum dan sebagainya. Sedangkan keinginan meliputi 

energi aktif yang terkait dengan pelepasan hawa nafsu seperti 

dorongan seksual. Hawa nafsu ini lebih lanjut Lacan dalam Piliang 

membaginya pada tiga unsur utama yaitu, real, imajiner dan 

simbolik.64 

Media massa sebagai institusi yang memiliki peran sentral 

terhadap bangunan hiperealitas ini menjembatani antara kebutuhan 

real dengan kebutuhan imajiner masyarakat. Meskipun, kebutuhan 

imajiner ini juga bagian dari konstruksi realitas media. Adapun 

simbolik adalah bagian dari dunia yang dikonstruksi oleh media itu 

sendiri sebagai jembatannya, 

 Misalnya, ketika masyarakat membutuhkan pakaian sebagai 

pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari, maka disini peran media 

massa menkonstruksi pakaian-pakaian dengan simbol, makna sosial, 

prestise, gaya hidup, estetika dan sebagainya. Sehingga konsumsi 

atas pakaian oleh masyarakat tersebut tidak hanya sebagai 
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pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari, melainkan pemuasan 

kebutuhan hawa nafsu. 

Yang menjadi problematika disini, hawa nafsu akan selalu 

bergelora selama itu tidak terpuaskan secara lengkap. Kemudian 

seluruh kebutuhan yang berdasarkan atas hawa nafsu ini selalu hadir 

melalui media massa. Segala komoditas yang ditawarkan menjadi 

bagian dari pemuas hawa nafsu dan kepuasan ini tidak akan pernah 

dapat terpenuhi. Karena masyarakat hidup dalam hutan belantara 

komoditas yang dipenuhi dengan tanda-tanda dan simbol-simbol.  

c. Faktor Eksternal: Kebudayaan Bujuk Rayu Dalam Media 

Selain faktor geografis dan faktor internal, ada juga faktor 

eksternal yang menyebabkan terjebaknya masyarakat pedesaan 

kedalam ruang hiperealitas. Faktor eksternal disini dalam arti dari 

luar diri manusia. Faktor eksternal yang menyebabkan terjebaknya 

masyarakat kedalam ruang hiperealitas lebih mengacu kepada media 

massa itu sendir sebagai institusi yang mendifusikan informasi atau 

pesan. Namun, kemudian informasi atau pesan yang didifusikan 

media massa ini kehilangan maknanya. 

Kondisi kehidupan masyarakat dewasa ini dipusatkan pada 

pemuasan hawa nafsu. Mulai dari yang bersifat materi seperti, 

kekayaan atau yang immateri seperti, kekuasaan, popularitas, 

kesenangan dan sebagainya. Di dalam kebudayaan yang dipenuhi 



 

dengan pemuasan hawa nafsu ini, maka revolusi kebudayaan tidak 

lebih dari pelepasan penghambaan diri terhadap hawa nafsu.65 

Ketika pelepasan hawa nafsu ini dipaksakan, maka akan terjadi 

dekonstruksi norma-norma yang berlaku ditengah masyarakat. 

Ketika membiarkan keanekaragaman seksual dalam kehidupan 

ditengah masyarakat (LGBT), maka yang ada adalah hilangnya 

batasan antara yang normal-abnormal, ketika hadirnya kuis-kuis 

ditelevisi yang dengan hadiah yang begitu besar, maka yang terjadi 

adalah hilangnya nilai tukar, ketika figur-figur selebritis 

menampilkan wilayah-wilayah privasi baik fisik maupun non-fisik 

melalui media massa, maka yang terjadi runtuhnya dimensi privat. 

Demi pemuasan hawa nafsu ini apapun diproduksi, segalanya 

menjadi komoditas mulai dari agama, manusia, informasi, citra dan 

sebagainya. 

Meskipun demikian, hal ini tidak dapat disalahkan kepada 

masyarakat saja yang memiliki hasrat. Melainkan, hasrat ini 

memang dibangkitkan sehingga pemuasan hawa nafsu ini tidak akan 

pernah berakhir. Misalnya, ketika seseorang sudah memiliki 

smartphone dengan versi yang paling canggih atau versi 

terakhirnya, maka tidak ada lagi yang perlu diperbaruinya. Namun, 

wacana kapitalisme global ini kemudian melakukan sistem produksi 

secara konstan yang melampaui batas-batas produksi.  
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Karenanya kemudian banyak menjamur makanan-makanan 

cepat saji, teknologi-teknologi yang terbaru. Dalam hal makanan 

cepat saji, makanan tidak lagi diproduksi berdasarkan kebutuhan 

daripada konsumer. Melainkan, konsumer dipaksa membutuhkan 

makanan yang telah disajikan lebih dulu. Dengan berkendara media 

massa, apapun bisa terjadi. Restoran-restoran seperti Mc. Donald, 

KFC, A&W dan lain-lain tidak hanya melakukan standarisasi 

terhadap produk yang dijualnya saja, melainkan menciptakan 

standarisasi terhadap konsumen dan melahirkan sebuah 

kebudayaan.  

Untuk mencapai hal tersebut, maka dibutuhkan sebuah 

kebudayaan yang merayu konsumen untuk menghabiskan energi 

dalam aktivitas pelepasan hawa nafsu. Maka kebudayaan bujuk rayu 

menjadi sesuatu yang sangat ideal dalam hal ini. Namun, dalam 

kebudayaan bujuk rayu, apa yang disampaikan melalui media 

massa, kehilangan makna-makna dari pesannya. Yang ada hanyalah 

citra, tanda, kode yang kosong akan makna. Karena dalam 

kebudayaan bujuk rayu, yang ditampilkan adalah kepalsuan dan 

kesemuan. Apa yang diinginkan oleh rayuan bukan 

tersampaikannya pesan atau makna melalui media massa, namun 

adalah ketertarikan ketika audiens atau khalayak mengkonsumsi 

apapun yang ditampilkannya. 



 

Sebagaimana iklan-iklan kecantikan, yang ditampilkannya 

hanyalah sebuah kepalsuan dari figur model-model yang 

divisualisasikan sedemikian rupa sehingga menimbulkan 

ketertarikan terhadap audiens atau khalayak. Demikian juga dengan 

berbagai macam komoditas yang hadir ditengah kehidupan 

masyarakat. Melalui ini, hawa nafsu masyarakat dibangkitkan untuk 

merasakan keterpesonaan, kenyamanan, gairah yang 

menenggelamkannya kedalam keadaan ekstasi.  

Inilah yang kemudian juga menjadi salah satu faktor 

terjebaknya masyarakat pedesaan di Mlangi, Yogyakarta kedalam 

ruang hiperealitas. Sebagaimana minat mereka yang tinggi terhadap 

gaya hidup yang prestise, mengganti teknologi-teknologi yang lebih 

canggih, pembaruan barang-barang fashion, tenggelam kedalam 

ekstasi permainan dan sebagainya. Hal ini erat juga kaitannya 

dengan kondisi ketidaksadaran massal yang dialami oleh 

masyarakat yang dimanfaatkan oleh kapitalisme melalui media 

massa dalam membangkitkan gairah hawa nafsu. 

Sehingga yang dilakukan masyarakat adalah sekedar 

pelepasan hawa nafsu yang tidak terbatas. Meskipun, pada akhirnya 

ini semua hanyalah sebuah realitas semu yang tidak berbekas, nilai 

luhur, kedalaman moral, spiritual dan makna. Ketika masyarakat 

memusatkan energinya terhadap aktivitas konsumsi fashion sekedar 

ingin menampilkan sesuatu yang ‘keren’ maka yang ada hanyalah 



 

nafsu untuk menampilkan keindahan, kecantikan, ketampanan, 

kebaruan, prestise. Atau ketika masyarakat memusatkan energinya 

terhadap hiburan dan tontonan  maka yang ada hanyalah nafsu untuk 

mendapatkan kebahagiaan.  

Ketika media massa menampilkan iklan-iklan fashion, 

teknologi dan makanan, maka tumbuh hasrat pada masyarakat yang 

menginginkan produk-produk yang diiklankan tersebut. Hal ini 

sesuai dengan data temuan dilapangan yang didapatkan peneliti 

ketika melakukan wawancara kepada responden, baik yang santri 

maupun non-santri. Bahkan masyarakat menganggap iklan-iklan ini 

memiliki manfaat sebagai informasi, meskipun disisi lain 

menumbuhkan hasrat untuk memilikinya. Padahal hasrat atau 

keinginan untuk memiliki ini tidak seutuhnya didasarkan pada 

fungsi dan nilai guna yang terkandung  pada produk-produk 

tersebut. 

 

 


