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BAB I 

PEDAHULUAN 

1.1 Latar belakang  

 

Paska kehadiran era globalisasi membuat berbagai hal komunikasi semakin varitif dari masa 

kemasa tanpa adanya batas ruang dan waktu, adanya kebebesan berakses terhadap informasi 

membuat  para penggunanya membuat dan penyebarkan gagasan ide pesan mereka kepada 

orang lain dengan saling berinteraksi. Hal ini menjadi babak baru dari perubahan media lama 

yang di angkat kembali atau bisa disebut new media, Menurut McLuhan konten yang disajikan 

pada media baru ada sebuah perubahan dengan memanfaatkan kembali media lama (Severin 

& Tankard Jr, 2014). 

Media komunikasi saat ini merupakan kontruksi media baru yang menjadikan sebagian 

besarnya media digital, komputer serta jaringan dan informasi, saat ini dengan berkembangnya 

era media komputer serta internet merupakan hasil konstruksi nyata yang digunakan 

masyarakat sampai saat ini, menurut (Holmes, 2005) bagaimana media baru memperbarui 

media lama dan bagaimana media lama juga memperbarui agar mengimbangi tantangan media 

baru.  

Saat ini perkembangan teknologi khususnya media informasi di klasifikasikan merupakan 

perubahan media lama menjadi media baru, hal ini menjadikan secara harfiah adanya 

keterikatan jaringan antar manusia dengan manusia lainnya melalui komputer. Hal tersebut 

terlepas dari yang dilakukan manusia dengan teknologi merupakan keterikatan individu 

tersebut pada koneksi jaringan yang memunculkan interakasi baru bersifat terkomputerisasi 

Rheingold dalam ( Holmes, 2005, hlm. 92). Perkembangan media baru sendiri bukan tanpa 

alasan, seriring perubahan zaman kebutuhan informasi semakin meningkat hal ini 

memunculkan sifat untuk manusia beradaptasi dengan tantangan tersebut. Menurut (Holmes, 

2005, hlm. 84),  perkembangan media baru saat ini di dorong dari kebutuhan yang menyediakan 

interakasi satu sama lain tanpa menggunakan gerak fisik secara tatap muka.  

Menurut (Jankowski, 2006, hlm. 35) media baru pada umumnya membutuhkan desentralisasi 

saluran untuk mengubungkan ataupun proses pengiriman pesan melalui satelit dan jaringan 
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dalam hal inlah bagaiamana para penggunannya bisa terlibat dalam proses komunikasi satu 

sama lain dalam jangka waktu yang tak terbatas. Hal ini pun menggambarkan bagaimana media 

sosial berperan penting dalam hal komunikasi secara virtual. 

Menurut Amichai-Hamburger & McKenna (dalam van den Eijnden et al., 2008, hlm. 665) Pada 

dasarnya internet memudahkan seseorang dan memberikan akses dalam interaksi secara sosial 

dan hal itu tidak memerlukan suatu individu mempunyai keterampilan secara sosial yang 

dimana dibutuhkan saat interaksi secara langung dengan individu yang lainnya. Karakterisitik 

internet media interkasi bagaimana internet memberikan akses pada manusia berinterkasi 

secara individu ataupun kelompok, dengan hal ini bahwa perkembangan teknologi informasi 

merupakan suatu perubahan yang cukup diarasakan pada tatanan hidup manusia secara sosial 

seperti pada pola komunikasi satu sama lain hal ini menjadikan permasalahan waktu, ruang, 

ataupun jarak menjadi suatu hal sangat mudah untuk dilakukan. 

Pada era teknologi informasi saat ini yang kian maju, hal tersebut menimbulkan suatu tendensi 

komunikasi yaitu dengan perantara media internet. Adanya kemudahan tersebut memberikan 

suatu fenomena sosial secara besar pada tatanan kehidupan manusia dalam melakukan 

komunikasi dengan memunculkan aktivitas komunikasi secara virtual. Menurut Gregory R. 

Berry dalam (M. Layng, 2016, hlm. 177) menyatakan bahwa komunikasi virtual ada proses 

memberikan suatu informasi, arti, ataupun pemahaman antar dua orang atau kelompok dengan 

jumlah yang cukup besar tujuannya agar bagaimana proses komunikasi tersebut berjalan efisien 

dan efektif. 

Menurut (Shields, 2002) menyatakan bahwa komunikasi virtual pada proses menyampaikan 

dan ada menerima pesan hal tersebut terjadi pada konteks dunia maya ataupun dunia secara 

virtual dengan mengedepankan interkasi satu sama lain. Pada dasarnya komunikasi pada suatu 

ruang lingkup komunitas akan terbentuk jika ada interaksi didalamnya, tidak adanya batasan 

bentuk interkasi tersebut dilakukan, namun hal tesebut sudah bisa dikatakan suatu interkasi 

pada suatu komunitas. Dalam melakukan komunikasi secara virtual tentunya para 

penggunanyapun bisa melakukan segala aktivitas apa saja yang berkaitan dengan media virtual 

(Marlow et al., 2017). Namun hal tersebut memiliki keterbatasan secara fisik karena pada 

prosesnya komunikasi secara virtual mengandalkan kata-kata pada layar untuk melakukan 

aktivias seperti pertukaran informasi, menyatakan suatu pendapat dan sebagainya, pada 

keterhubungan tersebutlah adanya nilai keterhubungan lokalitas dan geografis. Hal ini 
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memungkinkan seseorang dapat mencipatakan suatu bentuk kehadiran secara ilusi tanpa tatap 

muka dengan menggunakan alat ataupun media komunikasi secara pesan.(van den Eijnden et 

al., 2008) 

 

Komunitas virtual terbentuk dari suatu komunikasi yang dilakukan dengan komputer 

(Communication Mediated Computer) dengan memberikan suatu kemudahan dalam 

pertukaran isi secara semantik melalui jaringan telekomunikasi, yang pada praktiknya dengan 

mengandalkan satu atau multi komputer antar suatu indivudu ataupun secara kelompok (Arnus, 

2015). Pada prosesnya komunitas virtual saling berbagi informasi dan pengalaman meraka 

dalam satu forum yang sama pada media siber. Dengan banyaknya kemudahan yang dirasakan 

para pengguna komunitas virtual seperti tidak dibutuhkannya pertemuan secara face to face 

dalam menjalin komunikasi secara langsung dan bahkan dalam membangun komunikasi tidak 

perlukan mengenal satu sama lain. 

Sesuai dengan perkembangan media komunikasi saat ini terkait tidak hanya menjadi ajang 

memperkenal diri secara luas, dengan adanya perkembangan media komunikasi tentunya 

memudahkan para komunitas secara online yaitu para penggunanya dengan melibatkan 

aktivitas yang berkaitan terhadap perasaan, ataupun gagasan ide kepada orang lain (VOGEL, 

2003).fenomena ini  menunjukan bahwa antensi masyarakat untuk berinteraksi satu sama lain 

tidak hanya bertatapan secara langsung namun juga virtual dengan beberapa cara seperti 

mengikuti suatu organisasi atupun komunitas yang mereka minati seperti memberikan 

informasi atupun berdiskusi satu sama lain yang bersifat dua arah ataupun secara multi arah 

pada ruang lingkup global. Dengan banyaknya komunitas virtual terbentuk Dilansir dari 

Liputan6 berdasarkan dari hasil Tren Digital Facebook bersama YouGov ada lebih dari 140 

juta pengguna Facebook Indonesia yang tergabung di lebih dari 9,5 juta grup Facebook hal 

terjadi karena masa pandemi yang mengaruskan seseorang melakukan aktivitasnya secara 

online. 1 

komunitas tersebut terbentuk karena adanya proses keterhubungan dengan orang lain yang 

mempunyai minat dan kesukaan yang sama hal ini menimbulkan suatu lingkungan yang 

                                                             
1 https://www.liputan6.com/tekno/read/4490709/pengguna-Facebook-Indonesia-aktif-online-di-

masa-pandemi 

https://www.liputan6.com/tekno/read/4490646/facebook-akan-berbagi-inspirasi-lewat-kampanye-tagar-indonesiaku
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menciptakan kepercayaan dan wawasan baru bagi mereka (VOGEL, 2003, hlm. 48 ). Tentunya 

hal ini adanya proses kesinambungan antar perkembangan media komunikasi dalam 

terbentuknya komunitas secara virtual yang terjadi di media sosial begitu pun pada komunitas 

weaaboo di indonesia.  

Pada era sekarang seperti budaya Jepang telah menarik antensi masyarakat luas tak terkecuali 

masyarakat Indonesia. Hal ini dikarenakan budaya yang disajikan sangat ringan di kemas 

secara menarik dam sangat mudah untuk di nikmati di beberapa platfom penyedia konten 

manga dan anime. hal tersebut di dukung dari hasil persentase data yang diambil dari Google 

Trend menyatakan bahwa bahwa Indonesia masuk dalam 5 besar penduduk yang menyukai 

animasi Jepang pada tahun 2020.2 

Pada dasarnya perkembangan media sosial saat ini memunculkan media aplikasi komunikasi 

baru yang berkembang yang tentunya para penggunannya saling berinteraksi satu sama lain 

seperti Instagram,Twitter, dan paling tak asing bagi kita sampai saat ini adalah Facebook 

menurut data terbaru yang dilansir oleh  We Are Social Media, Facebook menepati persentase 

pengguna media sosial aktif bulanan dengan perolehan sebanyak 2,7 miliar lebih pengguna, 

data tersebut menujukan jika platform media sosial Facebook tersebut yang paling banyak 

digunakan di dunia.3 

                                                             
2 https://www.idntimes.com/science/experiment/bayu-d-wicaksono/negara-dengan-jumlah-

weaaboo-terbanyak-c1c2 

3https://wearesocial.com/blog/2021/01/digital-2021-the-latest-insights-into-the-state-of-digital 
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Namun perolehan tersebut terbilang tidak terlalu berbeda karena platfrom besutan Mark 

Zuckerberg tersebut menjadi aplikasi yang sering digunakan dan memasuki 5 besar dari 

persentase diatas pada tahun 2021 Januari yang diambil dari badan perhitungan Hootsuite.  

Pada perancanaannya Facebook adalah perangkat aplikasi yang secara luas sebagai media 

membagikan pesan seperti foto maupun video serta tulisan postingan. Dengan perkembangan 

media sosial saat ini Facebook menjadi bidang memberikan informasi satu sama lain .Tak ayal 

jika dilihat 3 tahun terakhir ini platfrom media sosial Facebook selalu menduduki perolehan 

pengguna terbanyak setiap tahunnya di dunia maupun di Indonesia, hal tersebut terjadi bukan 

tanpa alasan mengapa Facebook masih bisa bertahan hingga saat ini beberapa faktor 

pendukung yaitu  dilansir dari Kumparan.com menyebutkan bahwa fitur yang selalu di 

perbaruhi dan di tambahkan seperti salah satunya fitur new feed grup yang memudahkan para 

pengguna grup Facebook mengetahui berita terkini terkait berita terbaru di dalam grup tersebut 

dengan mudah tanpa ketinggalan informasi lalu ada fitur komunitas yang mana para 

penggunanya melakukan aktivitas komunikasi dengan anggota komunitas yang lain dengan 

mudah sesuai minat dan hobi para penggunanya4.  

Adapun manfaat oleh para penggunanya dalam melakukan aktivitas di grup, di lansir dari 

website resmi Facebook menambah suatu relasi dengan anggota yang lain dengan memiliki 

                                                             
4 https://kumparan.com/berita-update/makin-canggih-inilah-fitur-fitur-terbaru-fb-tahun-2020-

1u4WBAkkAEI 
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latar belakang minat yang sama hal tersebut membantu penggunannya mendapatkan informasi 

yang mereka cari secara dinamis dan dapat mengelola grup minat dengan menambahkan 

anggota yang dipercaya menjadikan mereka admin ataupun moderator. Lalu  bahwa dalam 

menjaga privasi para anggotanya Facebook menambahkan fitur Grup Privat yang dimana para 

penggunanya terlindung dari pihak atau anggota luar yang belum bergabung dengan grup 

komunitas tersebut dan konten yang disampaikan hanya anggota yang sudah masuk saja. 5 

Dengan banyaknya fitur yang di sajikan oleh pihak Facebook sendiri tentunya dapat 

memudahkan para penggunannya membagiakan informasi berupa pesan, foto maupun video, 

namun saat ini dengan perkembangan penggunaan media sosial, beberapa kemudahan yang 

pengguna rasakan adalah bagaimana mereka berinteraksi satu sama lain, dengan memanfaatan 

komunikasi secara virtual terlebih di masa pendemi saat ini membuat para pengguna lebih aktif.  

Menurut Dyson, E (dalam Sangwan, 2005, hlm. 2) bahwa interaksi komunikasi pada minat 

yang sama di tempatkan secara virtual dengan anggota yang cukup besar ataupun pengguna 

terlibat dalam interaksi virtual dapat di kategorisasikan sebagai komunitas virtual. Dalam hal 

tersebut dengan banyaknya komunitas virtual di Facebok menjadikan hal yang cukup menarik 

untuk di amanati bagaimana pola komunikasi pada komunitas virtual Weaaboo Indonesia  di 

Facebook dengan berjumlah keanggotaan 20.830 rb anggota yang mayoritas dari mereka 

adalah penyuka animasi Jepang.  

Awal mula munculnya anime terjadi pada tahun 1907 dengan durasi tiga detik dengan 

menampilkan seorang anak laki-laki yang sedang memegang serta mengangkat topi sebagai 

tanda hormat. Dengan berjalannnya waktu animasi Jepang kian populer hal tersebut di buktikan 

pada tahun 1963 bagaimana animasi Astro Boy menjadi animasi Jepang pertama yang 

ditayangkan di Amerika Serikat dengan berbahasa Inggris, Astro Boy menjadi suatu langkah 

hebat animasi Jepang banyak di produksi dan banyak orang mengetahui. Tak ayal jika anime 

Jepang saat ini menjadi begitu populer di kancah Internasional.  

Hal tersebut berdampak pada Indonesia bagaimana hadirnya anime Jepang masuk ke Indonesia 

dilansir pada CNN Indonesia anime Jepang masuk pada tahun 1970-an dan serial perdana yang 

ditayakan di Indonesia berjudul Wanpaku Omukashi Kumu Kumu dengan menyuguhkan 26 

                                                             
5 https://www.Facebook.com/business/help/786348878426465?id=939256796236247 
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episode yang ditayangkan melalui Televisi Nasional TVRI. Dengan banyaknya minat atusias 

masyarakat saat itu masuk pada tahun 2000-an beberapa stasiun swasta menyuguhkan anime 

Jepang dari mulai Hamtaro, P-Man, Naruto Shippuden, Crayon Shinchan, Yu-Gi-Oh!, Chibi 

Maruko Chan dan ada pula Beyblade, Detective Conan, , Ninja Hattori, Pokémon.6 

Kata “Weeaboo” atau kerap kita dengar menjadi sebutan weaaboo pertama kali muncul pada 

komik karya Nicholas Gurewitch berjudul The Perry Bible Fellowship, pada pertengan tahun 

2000an pada forum penyuka anime 4chan kata weeboo tersebut pun menggantikan kata 

sebelumnya yaitu wapanese atau wanna be japanese sebagai olokan kepada orang non Jepang 

yang sangat maniak terhadap segala hal yang berbau Jepang dan seseorang mereka adalah 

orang Jepang dengan menggunakan logat ataupun bahasa Jepang.  

Pada pandangan seorang yang menyukai anime atau kata lain weaaboo, negera Jepang 

mempunyai gaya hidup yang lebih keren dengan budaya negara lain ataupun dengan negara 

mereka sendiri tinggal, hal tersebut kerap mengacuhkan kebudayaan negera mereka sendiri dan 

membanggakan budaya Jepang itu sendiri, lebih memilih untuk berkumpul dengan komunitas 

jepang yang mereka ikuti dan mereka cenderung menyendiri. 7 hal tersebutlah yang membuat 

para penyuka anime jepang di cap anti sosial dan di cap negatif oleh lingkungan sekitar.  

Dalam menyuguhkan cerita yang menarik banyak anime menceritakan fiktif berimajinasi, hal 

tersebut membuat para penontonnya cenderung berhasulinasi dan lebih parahnya lagi mereka 

tidak bisa membedakan antara dunia nyata dengan dunia fantasi karena hal mereka terlalu 

nyaman dengan dunia fantasi mereka, seperti berperilaku seolah-olah meraka adalah tokoh dari 

anime tersebut dengan mengabiskan waktu menonton serial favorit anime mereka. Adapun ciri 

– ciri bagi seseorang yang maniak dengan anime (weeboo) yang pertama mereka memiliki 

kekasih khayalan yang mereka dapatkan dari karakter anime disukai. Mereka menyebutya 

pacar khalayan mereka yang kerap disebut waifu atau husbando.lalu yang kedua  mereka kerap 

menirukan perilaku budaya orang jepang seperti mencari informasi seputar perkembangan 

                                                             
6 https://www.cnnIndonesia.com/hiburan/20200719125155-225-526357/sejarah-anime-sejak-

1907-hingga-mewabah-ke-Indonesia 

7 https://www.suara.com/lifestyle/2021/01/26/175704/apa-itu-weaaboo-ini-ciri-ciri-fans-Jepang-

garis-keras?page=all 
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jepang, hal ini menimbulkan suatu perilaku seperti menirukan bagaimana orang jepang 

berosialisasi, seperti sikap, kosa kata, serta perilaku. 8 

pada penelitian ini peneliti menggunakan studi Netnografi yang di adaptasi dari studi etnografi 

namun berfokus pada media sosial yang didasari pada perangkat  komputer (Kozinets, 2010, 

hlm. 2 ). Seiring perkembangan studi penelitian Netnografi kualitatif adalah sebuah studi yang 

di adaptasi  dari teknis riset Etnografi guna mengetahui suatu perilaku budaya ataupun 

komunitas yang terjadi pada media perangkat komputer (Computer Mediated Communication) 

(Kozinets, 2002, hlm. 68 ). 

Berdasarkan evaluasi kondisi terkini, penelitian ini penting dilakukan guna memperoleh 

beberapa aspek terkait pola komunikasi pada komunitas  virtual yang ditujukan pada komunitas 

“weaaboo Indonesia, yang pertama adalah komunitas weaboo Indonesia adalah sebuah 

komunitas yang mayoritas para penyuka anime dengan jumlah anggota terbanyak di Facebook 

dengan jumlah  20.830 rb anggota aktif  dan non aktif  yang tentunya sering adanya interaksi 

antar anggota membahas seputar film,series, mangga, komik, dan berbagai macam yang 

seputar dengan anime Jepang.  

Kedua adalah peneliti ingin mengatahui secara umum bagaimana komunitas weaaboo 

Indonesia sendiri menyikapi kebudayaan mereka sendiri dalam konteks para anggotanya  lebih 

menyukai bahkan mengadaptasi budaya jepang seperti bahasa, gaya hidup, bagaimana mereka 

berkomunikasi dan berperilaku, serta membandingan dengan budaya mereka sendiri hal ini 

menimbulkan stigma pada lingkungan sekitar terkait perilaku mereka yang kerap di cap negatif 

serta anti sosial.  

Ketiga yaitu peneliti ingin mengatahui bagaimana komunitas weaboo itu sendiri berimajinasi 

serta berhasulinasi pada anime yang mereka tonton, hal tersebut muncul karena keterkaitan 

mereka dan kesukaan mereka yang berlebihan sehingga mereka berhalusinasi menjadi karakter 

pada anime tersebut dan bahkan mereka menyukai dan menjadikan pacaran hayalan mereka 

yang disebut waifu atau husbando.  

                                                             
8 https://hot.liputan6.com/read/4450172/weaaboo-adalah-obsesi-dengan-budaya-jepang-

berlebihan-ketahui-ciri-cirinya 
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 Pada prakteknya peneliti melakukan pengamatan pada anggota grup Facebook pada 

Komunitas Weaaboo Indonesia yang aktif serta berinteraksi satu sama lain. Dalam pemilihan 

pada komunitas yang ingin di teliti, ada beberapa aspek yang dipertimbangkan merujuk pada 

(Kozinets, 2015, hlm. 63) dalam melakukan studi Netnografi peneliti harus memiliki beberap 

aspek pertimbangan seperti memilih komunitas virtual yang lebih tinggi jumlah postingan, 

banyaknya interaksi antar anggota komunitas, postingan yang di sajikan terbilang baru, dan 

yang terakhir interaksi komunitas antar anggota lebih aktif dibandingkan dengan komunitas 

serupa. Salah satu komunitas weaaboo yang cukup banyak anggotanya dengan 20.830 rb 

anggota, dengan postingan dalam sehari mencapai 20 postingan lebih. Dengan ini peneliti 

memilih judul POLA KOMUNIKASI PADA KOMUNITAS VIRTUAL (studi netnografi pada 

komunitas virtual "Weaaboo" di Indonesia) 

1.2 Rumusan Masalah  

1. Bagaimana pola komunikasi pada komunitas Weaaboo Indonesia  di  grup Facebook ?  

2. Bagaimana komunitas Weaaboo Indonesia lebih lebih menyukai budaya Jepang di 

bandingkan budaya mereka sendiri ? 

1.3 Tujuan Penelitian  

Berlandaskan rumusan atau identifikasi masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, hingga 

dapat diambil kesimpulan bahwa tujuan yang hendak diraih berkenaan dengan riset atau 

penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui pola komunikasi  pada komunitas Weaaboo Indonesia  di  grup Facebook. 

2. Mengetahui bagaimana komunitas Weaaboo Indonesia lebih menyukai budaya Jepang 

dibandingkan dengan budaya mereka sendiri 
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1.4 Manfaat Penelitian  

 

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis penulis berharap penelitian ini dapat bermanfaat untuk memperkaya wawasan 

ilmu pengetahuan dan rujukan penelitian yang terkait dengan pola komunikasi pada komunitas 

virtual grup anime Indonesia di Facebook. 

2. Manfaat Praktis  

Penulis berharap bisa memberikan manfaat untuk mengetahui bagaimana pola komunikasi 

pada komunitas Weaaboo Indonesia  

1.5 Struktur Organisasi  Proposal Skripsi  

Strukstur organisasi penulisan skripsi menjadi hal yang penting dalam penyusunan 

karya ilmiah agar dapat menyampaikan prosedur penelitian dengan jelas. Adapun struktur 

penelitian skripsi ini adalah: 

 

BAB 1 : Pendahuluan  

Bab satu ini berisikan uraian  mengenai latar belakang penelitian secara struktural mulai dari 

landasan mengenai hal penting yang mengharuskan adanya penelitian ini untuk dilakukan, 

sampai dengan argumentasi mengenai topik penelitian ini. Adapun susunan yang terdapat pada 

bab I ini berisi latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, dan struktur organisasi penulisan skripsi. 

BAB II : Kajian Pustaka  

Bab ini berisikan mengenai teori-teori, konsep-konsep yang relevan dengan topik penelitian 

ini. Berisi pula kerangka pemikiran penelitian yang mendeskripsikan teori, konsep serta hasil 

yang hendak didapatkan dari penelitian ini.  

BAB III : Metode Penelitian  

Pada bagian ini, akan dipaparkan mengenai metode penelitian yang meliputi desain penelitian, 

tempat dan partisipan penelitian, proses pengumpulan data, etis penelitian, teknik analisa data, 

dan ujia keabsahan data.  

BAB IV : Temuan dan Pembahasan  
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Pada bagian ini akan dipaparkan temuan dan pembahasan dari penelitian Analisis pola 

komunikasi pada komunitas virtual anime Indonesia pada grup Facebook. 

BAB V : Kesimpulan dan Saran  

Pada bagian ini akan ditulis mengenai kesimpulan dari hasil penelitian yang telah diolah 

sebelumnya oleh peneliti. Selain itu perlu adanya penulisan inti atau hal-hal berarti yang 

didapatkan dari hasil riset, juga membagikan anjuran atau implikasi terpaut hasil penelitian, 

serta tidak lupa rekomendasi bagi beberapa pihak terkait yang terlibat dalam riset atau 

penelitian skripsi ini.    
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