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ABSTRAK 

Fokus penelitian ini adalah pemaknaan menjadi fans dalam fandom Sahabat Setia 
Andien dan bentuk aktivitas yang dilakukan oleh fandom tersebut. Penelitian ini 
diawali oleh ketertarikan peneliti atas fenomena fandom yang lebih banyak di 
dominasi pada aliran musik lain diluar musik jazz, yang ditunjukan dengan 
keberadaan fandom Sahabat Setia Andien sebagai satu-satunya fandom musik 
jazz yang terorganisir dengan baik. Sehingga peneliti merasa tertarik untuk 
mengeksplorasi makna menjadi anggota Sahabat Setia Andien dan bentuk 
aktivitas fandom berdasarkan pada hasil wawancara dan observasi partisipan. 
Maka, penelitian ini akan mengungkap bagaimana makna menjadi fans dalam 
fandom musik jazz yaitu Sahabat Setia Andien dan bentuk aktivitas yang 
dilakukan di dalam fandom untuk mendukung Andien. 

Tinjauan pustaka dalam penelitian ini antara lain budaya populer dan media 
massa, musik jazz sebagai bagian dari budaya populer, fandom musik jazz, serta 
etnografi khalayak. Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif dengan tipe 
penelitian eksploratif. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah etnografi 
dengan teknik pengumpulan data melalui in depth interview dan observasi 
partisipan.  

Hasil penelitian menunjukan bahwa Sahabat Setia Andien dimaknai sebagai 
keluarga kedua karena hubungan yang terjalin di dalamnya. Hal tersebut didasari 
pada sifat masing-masing individu dan identitas sosial yang tercipta. Selain itu, 
bentuk aktivitas yang dilakukan oleh Sahabat Setia Andien juga berupa aktivitas 
offline dan online. Aktivitas offline adalah aktivitas yang melibatkan Sahabat 
Setia Andien dengan bertemu secara langsung, seperti live in dan event. 
Sedangkan aktivitas online, berupa aktivitas yang dilakukan berbasis media sosial, 
seperti instagram dan twitter. 
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