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Sebagai suatu penelitian perilaku membaca dari kacamata cultural studies,

memang telah dihasilkan temuan-temuan menarik yang tidak lepas dari pentingnya

posisi industri budaya populer dalam memproduksi beragam jenis produk budaya.

Mulai dari film, buku, merchandise, dan ragam produk menarik lainnya. Namun,

diantara penelitian-penelitian itu juga banyak diteliti tentang buku yang dibaca

sebagai suatu produk budaya populer. Salah satunya ialah studi yang bertujuan

untuk melihat bagaimana buku itu "dikonsumsi", dalam arti buku bukan sekedar

hasil dari industri penerbitan biasa, melainkan sebagai sebuah produk ciptaan

industri budaya populer.

Di Indonesia ditemukan pula penelitian yang berfokus pada aktivitas

membaca buku ditinjau dari genre yang digemari dengan menggunakan perspektif

cultural studies. Studi ini akan mengkaji aktivitas membaca bacaan fiksi populer

yang memiliki genre dystopia dengan memfokuskan pada proses pengalaman

membaca dari kelompok anak muda urban serta bagaimana proses keterlibatan

pembaca secara mendalam dalam isi cerita yang dikenal pula dengan istilah

"simulakra".

Sebagai suatu contoh penelitian mengenai kegiatan membaca dengan sudut

pandang cultural studies ialah penelitian yang pernah dilakukan oleh Janice

Radway pada tahun 1984 terhadap kelompok wanita di Smithson. Radway
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menemukan hal baru dibalik kegiatan membaca novel romans. Penelitian Radway

bisa dijadikan contoh bahwa suatu kegiatan membaca tidak serta merta sebagai

kegiatan pengisi waktu luang seperti halnya memasak atau merajut. Dari Radway

pulalah, keilmuan terhadap cultural studies juga makin terbuka. Setidaknya

membuka cakrawala pengetahuan bahwa setiap kegiatan yang dilakukan oleh

manusia menyimpan suatu hal tertentu yang pada mulanya tampak dari luar seperti

kegiatan rutinitas biasa.

Radway dengan hasil penelitiannya di salah satu genre bacaan pada saat itu

bisa mengungkap bahwa kelompok perempuan tersebut ternyata menggunakan

novel romans sebagai suatu bentuk perlawanan terhadap sistem patriarki yang

ketika itu masih berlaku, membatasi gerak kaum perempuan dan wanita. Sejak

itulah banyak penelitian berkaitan dengan perilaku kegiatan membaca yang

ternyata tidak hanya sekedar membaca. Yang paling baru adalah seperti apa yang

dilakukan oleh Walker (2014) terhadap bacaan genre dystopia pada kelompok

pembaca remaja di Kanada. Temuan-temuan tersebut sebenarnya sudah sangat jelas

memberi tanda akan fenomena-fenomena berkaitan dengan dunia membaca dan

perbukuan. Namun sayang, belum banyak penelitian seperti yang dilakukan baik

oleh Radway ataupun Walker di negara berkembang seperti di Indonesia, dimana

negara ini tidak bisa diabaikan tingkat konsumerismenya terhadap beragam jenis

produk budaya populer.

Begitu banyak buku-buku yang disenangi dari banyak pembaca bisa

dipiliah-pilah menurut kegemaran kelompok pembaca. Seperti yang sudah

disebutkan pada paragraf sebelumnya bahwa kecenderungan akan satu genre
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tertentu terhadap kelompok pembaca bisa menjadi tanda akan suatu hal yang

berkaitan dengan kehidupan sosial di lokasi dan pada waktu tersebut. Misalnya,

ketujuh buku Harry Potter semenjak pertama kali diterbitkan hingga kini tidak

pernah sepi peminat. Entah sudah berapa kali serial tersebut dicetak dan dikemas

ulang dengan desain cover yang selalu memikat hati. Disusul keberadaan film dan

terus merambah pada merchandise hingga apapun yang berbau Harry Potter selalu

laku tak bersisa. Padahal, buku Harry Potter menjadi semakin tebal di setiap judul

volumenya. Apabila dilihat dari kuantitas jumlah halaman, tampaknya akan sedikit

orang yang berminat untuk membaca buku karya J.K Rowling tersebut. Namun,

apakah membaca hanya sekedar kegiatan menikmati kata demi kata? Maka bisa

diasumsikan ada suatu hal yang digandrungi oleh kelompok pembaca tersebut

sehingga mereka mau membaca buku-buku tebal tersebut.

Fenomena ramainya suatu genre bacaan digemari oleh kelompok anak

muda Indonesia bisa dilihat dari pemberitaan di media massa. Contohnya ketika

salah satu penulis ternama internasional merilis buku kedua dari sebuah serial yang

tentu saja sudah ditunggu oleh para penggemarnya. Hal itu tidak luput terjadi di

Indonesia. Bahkan langsung di 4 kota sekaligus. Gramedia Pustaka Utama, selaku

penerbit resmi untuk edisi terjemahan Indonesia memang mengakui hal tersebut.

Mereka menargetkan adanya 1000 pembaca yang akan mengantre demi menjadi

orang pertama yang membaca buku tersebut (KOMPAS.com, 2014). Tidak jauh

berbeda dengan perilisan buku baru dari penulis kondang Indonesia. Semua orang

tampak menunggu-nunggu sebuah buku untuk terbit. Sudah bukan suatu hal yang

mengherankan lagi apabila untuk mendapatkan salinan pertama dari sebuah buku
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yang akan dirilis, calon pembaca harus melakukan pemesanan terlebih dahulu, atau

dengan kata lain disebut dengan istilah pre-order. Apakah banyak yang seperti itu?

Bisa dikatakan, di zaman sekarang hampir semua judul yang berpotensi untuk

mendatangkan profit besar akan terlebih dahulu mempunyai sistem pre order.

Belum lagi jika selain menjadi pembaca pertama, mereka pun mendapat salinan

yang bertanda tangan penulis. Bahkan saking larisnya, ada pula penulis yang

sampai mengadakan pre order beberapa kali karena selalu saja kebanjiran

permintaan.

Melihat fenomena yang seperti itu, memang awalnya yang terlintas adalah

usaha dari pihak penerbit dalam mendapatkan keuntungan yang besar. Namun, jika

memadang dari banyaknya pembaca yang menyambut suatu judul baru yang akan

segera diterbitkan, bisa menjadi pertanda bahwa kegiatan membaca tidak hanya

sekedar membaca. Salah satu bukti ialah menjadi kebanggaan tersendiri jika

mereka menjadi pihak pertama yang tahu bagaimana jalan cerita dari suatu judul

tertentu. Calon pembaca tertarik dengan bentuk pemasaran bukunya yang

membuatnya terdorong untuk menjadi pembaca pertama dari buku yang baru saja

rilis. Begitu mendalamnya kegiatan membaca juga dapat dilihat dari bagiamana

pembaca merespon suatu acara book fair. Dalam komunitas pecinta buku misalnya,

masing-masing anggota akan merasa bangga jika dapat menunjukkan hasil buruan

buku kepada anggota lain. Namun tentu saja, mereka yang berada dalam komunitas

tersebut adalah mereka yang sudah menyukai aktivitas membaca, tidak hanya

sekedar ingin menyombongkan diri dengan membeli banyak bacaan.
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Beberapa tahun terakhir kaum pembaca muda di kota urban di Indonesia

menggandrungi satu genre bacaan populer yang dikenal dengan bacaan dystopia.

Genre dystopia memang baru-baru ini masuk ke Indonesia. Cerita genre dystopia

memiliki kondisi yang berlawanan dengan istilah utopia, dimana keadaannya

hancur, luluh lantak, dan penuh kekacauan yang disebabkan oleh bencana besar di

bumi ataupun sistem pemerintahan yang diktator. Fenomena ini baru muncul ketika

film The Hunger Games akan dirilis dan baru diketahui kalau film tersebut adalah

sebuah adaptasi dari novel yang berjudul sama. Lantas saja, buku tersebut yang

semula terbit pada tahun 2009 dan tidak bisa masuk pada jajaran best seller,

kemudian melejit menjadi laris manis karena unsur "now in major picture" alias

akan tayang di bioskop. Merespon hal tersebut, sebagai sebuah perusahaan

perbukuan dan penerbitan, tentu tidak tinggal diam. Gramedia Pustaka Utama

selaku pemilik hak terjemahan dan penerbit resmi serial trilogi The Hunger Games

pun kemudian menjual kembali dengan desain cover baru (movie tie in cover),

bahkan membuatkan satu bundel produk yang langsung terdiri dari 3 buah buku

(The Hunger Games, Catching Fire, Mockingjay) dengan harga yang lebih

terjangkau ketimbang membeli satuan. Fenomena semacam itu, misalnya, bukan

hanya sekedar sebagai keriuhan menyambut filmnya yang akan dirilis. Walau

memang pasti, Gramedia Pustaka Utama sebagai sebuah korporasi ingin

mendapatkan keuntungan yang sebanyak-banyaknya. Tetapi, apabila tidak ada

permintaan dan peluang yang cukup besar dari anak muda, yang mana merupakan

target dari film The Hunger Games, tentu Gramedia Pustaka Utama tidak perlu

repot-repot mencetak ulang hingga mendesain ulang cover-nya. Tidak bisa
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dipungkiri lagi, ketika bertanya kepada banyak orang tentang judul-judul buku

dengan genre dystopia pasti disambut dengan jawaban seperti "The Hunger

Games", "Divergent", ataupun "The Maze Runner". Hal tersebut tidak terlepas dari

bagaimana industri budaya populer berhasil menarik kelompok anak muda

Indonesia menjadi bagian dari kepopuleran judul-judul genre dystopia tersebut.

Dibalik kegiatan itu pun juga ternyata menyiratkan suatu hal tertentu yang mana

pasti berbeda-beda setiap individunya. Memang, mereka seakan terlihat hanya

sebatas membaca, namun yang ada di belakangnya itu bisa jadi menunjukkan suatu

bentuk perilaku membaca yang berbeda dari apa yang sudah diteliti sebelumnya.

Fenomena yang dijadikan contoh tersebut sudah sering terjadi dalam

kehidupan kita sehari-hari. Tapi sayangnya, hal-hal di atas tadi tidak dianggap

sebagai sinyal bahwa membaca adalah suatu kegiatan yang begitu dalam untuk

mendatangkan ide melakukan penelitian tertentu. Dalam topik minat baca misalnya.

Dari situ mungkin kita akan mempertanyakan kembali, apa benar minat baca

masyarakat di Indonesia begitu rendah? Bagaimana jika pengukuran yang

dilakukan adalah secara kualitatif dengan melihat kegiatan membaca. Misalnya

saja fenomena dimana sebagai sebuah perusaah penerbitan, Gramedia Pustaka

Utama juga menjalin relasi dengan kelompok penggemar bacaan dystopia The

Hunger Games. Bentuk dukungan yang diberikan sebut saja dengan berupa hadiah

buku untuk kuis yang diadakan oleh komunitas Indo Hunger Games, sebuah

komunitas penggemar The Hunger Games yang ada di Indonesia. Bahkan,

penerjemah dari trilogi tersebut menyempatkan hadir ke acara-acara yang diadakan

oleh komunitas itu. Tidak mungkin kegiatan tersebut repot-repot dilakukan oleh
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Gramedia Pustaka Utama selaku sebuah korporasi besar kalau tidak ada suatu hal

yang menjanjikan di dalamnya. Mereka bisa melihat bahwa kelompok anak muda

di Indonesia adalah kelompok yang tidak mellihat membaca genre dystopia sebagai

sebuah selingan dan hiburan semata. Apakah kesempatan dan peluang seperti itu

sudah dimanfaatkan oleh para penggiat literasi untuk menumbuhkan hal-hal yang

bisa memajukan literasi anak muda di Indonesia?

Memang, data secara kuantitatif seperti jumlah anggota suatu komunitas

baca tidak hanya menjadi tolak ukur satu-satunya dalam memahami bagaimana

keadaan minat baca di Indonesia. Tetapi melalui pemahaman akan fenomena

seperti yang sudah disebutkan di atas, setidaknya akan ada suatu penelitian baru

untuk mengetahui bagiamana buku didalami oleh pembacanya dengan tujuan untuk

dapat merumuskan taktik baru dalam menggagas program literasi yang ditujukan

untuk kelompok pembaca tertentu. Apabila diperhatikan lagi, buku yang sudah

memiliki calon pembaca adalah kelompok genre fiksi populer. Genre ini diminati

karena biasanya memiliki latar cerita yang sesuai dengan perkembangan zaman

saat ini atau bahkan menawarkan sesuatu yang baru yang belum pernah terpikirkan.

Seperti misalnya yang ditawarkan oleh genre dystopia sebagai sebuah hal baru bagi

pembaca di Indonesia. Didukung oleh suksesnya film The Hunger Games, banyak

anak muda yang akhirnya berbondong-bondong untuk membaca buku-buku

tersebut. Setelah The Hunger Games sukses, masih dengan euforia yang serupa

terhadap bacaan genre dystopia, hadirlah film Divergent. Kelompok anak muda

urban pun tidak mau ketinggalan. Bukunya yang lebih dahulu terbit, yakni pada

tahun 2012, sempat tidak dilirik akhirnya sering sold out. Masih menggunakan
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taktik yang sama, Mizan Fantasi selaku penerbit resminya pun membuatkan desain

cover baru (movie tie in cover) walau tidak menyediakan trilogi Divergent dalam

betuk boxset. Genre dystopia tersebut belum pernah terbayangkan oleh pembaca

anak muda. Berbeda dengan kebanyakan bacaan yang sudah banyak beredar di

pasaran, seperi genre romans bukanlah suatu hal baru bagi pembaca yang ingin

menggali lebih banyak hal yang bisa dibayangkan dalam benak dan pengalaman

membacanya.

Genre dystopia ini tidak serta merta muncul begitu saja, berdiri sebagai

genre yang baru. Didahului oleh istilah genre yang didasari oleh target pasar, yakni

bernama young adult literature dengan pangsa pasar anak muda dan dari situlah

muncul tema-tema yang memfokuskan pada setting tertentu, seperti genre dystopia

yang berarti sebuah genre yang menawarkan cerita mengenai kehidupan yang serba

kacau. Meski Indonesia tidak terlalu memusingkan kehadiran genre yang dinamai

young adult, akan tetapi pembacanya sudah tidak lagi sedikit. Sehingga tidak dapat

diabaikan begitu saja. Mungkin memang di Indonesia bacaan semacam ini disebut

sebagai Teen Literature atau yang disingkat TeenLit, tetapi apakah hal semacam ini

sudah mulai dilirik untuk dibahas secara serius oleh para penggiat literasi

khususnya pustakawan? Perlu setidaknya suatu studi yang tidak sekedar bertujuan

untuk melihat selera pasar alias berorientasi komersil semata. Meskipun, memang,

anak muda masa kini tengah hidup dalam dunia yang serba komersil akibat dari

bentuk-bentuk produk industri budaya populer yang beragam dan semakin

menjamur (Kaplan, 2005). Yakni, melihat bagaimana anak muda tersebut
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memandang kegiatan membaca bacaan fiksi populer dalam hal ini termasuk genre

dystopia.

Apabila dieksplorasi lebih dalam lagi, masih banyak fenomena yang

tampak awam di sekitar kita, akan tetapi tidak direspon secara intensif oleh

penggiat literasi. Genre dystopia yang dalam masa sekarang ini juga dikenal

dengan bacaan fiksi populer dibantu oleh konvergensi media menjadi mudah

diakses dan mendapatkan hati diantara penikmatnya. Pembaca pun akhirnya tidak

hanya sekedar membaca (atau menonton film adaptasinya), melainkan juga mulai

berhimpun dalam suatu komunitas. Diawali oleh rasa kesukaannya, maka mereka

mulai mencari individu-individu lain yang bisa diajak memperbincangkan bacaan

fiksi populer tersebut. Seperti komunitas Indo Hunger Games yang terbentuk

karena ingin mempertemukan sesama penggemar trilogi novel fiksi populer Hunger

Games (CINEMAGS, 2013). Pembentukan komunitas jika diamati tidak akan

terjadi begitu saja jika pembacanya hanya menikmati ala kadarnya, tidak sampai

mengilhami keseluruhan cerita dan berakhir menjadi penggemar setia dan loyal.

Memang tidak bisa diabaikan kalau dengan bantuan teknologi informasi

dan komunikasi serta adanya konvergensi media membuat semua hal saling

terhubung dan membentuk perkumpulan berlandaskan kesukaan yang serupa.

Kenyataan seperti itu bisa dianggap sebagai tanda bahwa bacaan bergenre dystopia

tidak hanya sebatas bacaan. Melainkan bisa memiliki maksud yang lain, yang

tergantung pada konteks pembaca. Meski penelitian ini tidak mengamati bentuk

partisipasi sebagai hasil dari suatu pengalaman membaca bacaan fiksi populer pada
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anak muda, tetapi hal-hal tersebut bisa dijadikan suatu bukti bahwa pembaca

merasakan adanya pengalaman membaca hingga terinternalisasi ke dalam dirinya.

Seperti apa yang dikemukakan oleh Yu dan O’Brien (dalam Howard, 2011)

bahwa penelitian mengenai tema young adult terutama yang memfokuskan pada

genre dystopia masih sedikit dan perlu untuk dikembangkan secara lebih dalam.

Penelitian mengenai bacaan tersebut salah satunya diharapkan dapat memberikan

kontribusi untuk perkembangan pelayanan khususnya terhadap para anak muda,

tidak hanya sebatas perpustakaan sekolah saja. Termasuk di Indonesia dengan

potensi untuk mengetahui apa yang dialami oleh anak muda terhadap suatu bacaan

populer, akan tetapi belum ada penelitian yang lebih lanjut mengenai hal seperti ini.

Mengingat bahwa anak muda di Indonesia adalah salah satu penduduk yang

mendominasi negara, maka penting kiranya untuk mengadakan penelitian secara

lebih lanjut tentang pengalamn membaca genre bacaan tertentu pada kelompok

anak muda.

Bacaan dengan genre dystopia ini kebanyakan dilakukan secara sukarela.

Yakni ketika pelaku kegiatan membaca tidak merasa dipaksa untuk membaca. Oleh

karena itu bisa dilihat ada faktor pendorong tertentu yang menyebabkan anak muda

memutuskan untuk membaca. Dorongan itulah yang sebenarnya bisa tampak pada

bagaimana pembaca melihat buku yang dibaca olehnya. Apabila ingin ditelusur

lebih jauh, akan memperlihatkan bahwa ada suatu efek samping yang ditimbulkan

oleh kegiatan pembacaan genre dystopia secara sukarela. Perlu diingat, dalam

sistem pendidikan yang ada di Indonesia, belum ada satu pun yang memasukkan

kegiatan membaca secara sukarela sebagai kurikulum. Untuk itu, studi ini
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dilakukan untuk mengetahui apakah pembacaan genre dystopia yang dilakukan

oleh anak muda urban secara senang hati memiliki maksud tertentu.

Akan lebih bagus lagi jika studi terhadap pembaca genre dystopia juga

bertujuan untuk melihat bagaimana mereka menjadikan bacaan sebagai suatu

inspirasi yang kemudian diinternalisasi ke dalam pribadi masing-masing pembaca.

Hal tersebut bisa saja terjadi oleh mereka yang menggemari bacaan populer genre

dystopia ini. Beberapa penelitian mengenai perilaku membaca di kalangan anak

muda mengemukakan bahwa kegiatan membaca bacaan genre dystopia yang

didasari oleh kesenangan setidaknya akan menciptakan pengalaman tersendiri yang

berbeda-beda di antara pembacanya.

Diyakini bahwa proses membaca adalah suatu proses internalisasi dan

interaksi antara teks dengan pembacanya. Apa yang tersirat dan tersurat dalam teks

tersebut pastilah mengandung pesan yang ingin disampaikan oleh penulisnya.

Namun, sebelum pembaca akhirnya menginternalisasi bacaan yang ada dalam buku,

mereka akan terlebih dahulu melihat fisik buku tersebut (Collins, 2009). Tetapi,

berawal dari situlah, pengalaman membaca yang di dapat dari suatu bacaan tidak

bisa diabaikan begitu saja. Melalui pengetahuan mengenai pengalaman membaca

antara teks dengan pembacanya, pustakawan minimal dapat mengetahui kriteria

tema yang sesuai untuk kelompok pembaca tertentu serta bagaimana mendorong

kelompok tersebut untuk tertarik dan secara sukarela membaca suatu genre,

misalnya genre dystopia.

Disamping itu, Howard (2011) menyatakan bahwa anak muda masih

menggunakan kegiatan membaca secara sukarela sebagai salah satu cara mereka
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mencari informasi sehari-hari (everyday life information seeking). Mereka,

kelompok anak muda, masih kurang mempercayai orang lain yang lebih tua dari

mereka sebagai sumber informasinya. Dengan mengetahui bagaimana pembaca

tersebut melihat dan mengkaji bacaannya, pustakawan diharapkan bisa melakukan

pendekatan yang sesuai untuk pemenuhan kebutuhan informasinya. Pustakawan

minimal bisa membantu para anak muda untuk saling berjejaring dengan orang

yang bisa memahami mereka dan merespon keresahan mereka.

Genre dystopia, sebagai salah satu jenis bacaan fiksi populer, memang akan

membantu anak muda dalam kehidupan kesehariannya, yakni melalui cara respon

dan interaksi antara teks dengan pembacanya. Namun sebenarnya respon dan

interaksi yang dimaksud tidak hanya sekedar merupakan pengalaman yang bersifat

privat (personal) melainkan juga termasuk interaksi dengan pemahaman mereka

tentang kultur (budaya), dan pengaruh-pengaruh (termasuk tekanan) sosial di

sekitar mereka (McCallum dalam Coats, 2011). Maka dari itu dikatakan pula bahwa

apa yang ditulis oleh penulis young adult literature misalnya saja genre dystopia

sesungguhnya merefleksikan ide-ide yang didasarkan dari tindakan anak muda itu

sendiri seperti keinginan untuk menjadi individu yang bebas (Coats, 2011).

Menggunakan kacamata cultural studies, genre dystopia adalah salah satu

bentuk dari produk budaya populer yang pada abad ke-21 ini sedang digemari oleh

kaum anak muda. Teks budaya populer dirasakan tidak hanya sebagai hiburan

semata, melainkan diyakini juga menyisipkan ideologi dan hegemoni baik itu

secara tersirat maupun tersurat (Sardar dan Loon, 2001). Anak muda di era

postmodern seperti saat ini pun merasakan adanya pergeseran dan pergantian suatu
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ideologi yakni seperti apa yang disampaikan oleh apa yang dibacanya (Coats, 2011).

Contoh sederhanya saja menyisipkan pesan akan suatu hal yang disebut sebagai

harapan dan perjuangan. Meskipun tidak kompleks, akan tetapi melalui teks budaya

populer yang dibalut dalam bacaan fiksi populer dystopia, para anak muda dapat

memahami lebih mudah konsep tersebut ketimbang dijelaskan secara formal.

Apabila pustakawan dapat mengetahui bahwa dibalik bacaan yang sedang ramai

digandrungi oleh para anak muda ternyata dimaknai berbeda dan mengetahui

bahwa ada sisipan pesan moral dan ideologi di dalamnya, pustakawan sebagai

tenaga pendidik sekiranya dapat memberikan bacaan populer tertentu sebagai

media pengajaran, tidak hanya sekedar melalui teks-teks formal seperti buku

pelajaran semata.

Bagaimana bacaan fiksi populer di abad ke-21 ini dikaitkan dengan kajian

budaya (cultural studies) adalah salah satunya dengan adanya dorongan untuk

mengkonsumsi secara terus-menerus apalagi secara massal. Hanya berawal dari

sebuah buku, kelompok pembaca yang memiliki pengalaman membaca akan

bacaan tersebut kemudian melakukan suatu aksi seperti voting agar edisi terbaru

dari sebuah serial diterjemahkan oleh pihak penerbit di Indonesia, menggelar acara

nonton bareng, hingga bermunculan toko-toko di dunia maya yang menjual

pernak-pernik berbau bacaan fiksi populer (CINEMAGS, 2013). Memang, hal itu

semua mengarah pada keuntungan komersil yang ingin didapatkan oleh berbagai

macam pihak yang melihat adanya peluang dengan menggunakan suatu judul

bacaan fiksi populer. Namun lagi-lagi dapat juga diterjemahkan bahwa sebenarnya

kelompok pembaca bukanlah hanya sekedar pembaca individu. Pasti ada makna
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tertentu yang membuat kelompok tersebut memutuskan untuk melakukan kegiatan

konsumsi secara kontinyu.

Kegiatan konsumsi secara massal dapat dilihat dari kegiatan nonton bareng

film yang berbasis buku bacaan fiksi populer yang diadakan oleh sebuah kelompok

penggemar. Baru-baru ini, untuk film Mockingjay Part 1, sekuel kedua trilogi buku

The Hunger Games, tiket acara nonton bareng ludes terjual dalam waktu hanya 24

jam saja. Membuktikan bahwa akibat pemaknaan suatu teks budaya populer, dalam

hal ini adalah fiksi, bisa berimbas pada konsumsi massal yang tidak diduga

sebelumnya. Kembali pada adanya reading experience atau pengalaman membaca

yang apabila ditarik lebih jauh ternyata tidak hanya sekedar sesuatu yang bersifat

personal, melainkan sudah bisa dialami secara komunal dengan syarat mereka

berada dalam suatu kesuakaan yang sama. Sehingga apa yang dikatakan oleh

Collins (2009) memang benar adanya, dari book talks kelompok penggemar bisa

mulai berjejaring dan malah melakukan konsumsi secara bersama. Tidak lupa juga

bahawa dibalik kegiatan konsumsi, itulah yang diharapkan oleh produsen sebagai

bentuk budaya populer yang dikreasikan oleh kaum kapitalis. Tentu itu semua

berangkat dari bagaimana pembaca muda genre dystopia melihat bacaan. Apabila

tidak ada proses internalisasi tersebut pastilah mereka yang semua adalah individu

tidak akan bersedia bergabung dalam komunitas pembaca.

Oleh sebab itu, penelitian ini dilakukan juga sebagai kontribusi dalam dunia

ilmu informasi dan perpustakaan yang di era serba canggih saat ini berusaha untuk

terus dapat bertahan. Apabila pustakawan mengetahui bagaimana suatu bacaan,

tema tertentu yang spesifik contohnya pada genre dystopia, terhadap kelompok
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anak muda, diharapkan pustakawan tidak hanya dapat memberikan layanan dan

menyediakan bacaan saja, melainkan bisa menjadi teman diskusi dan mengobrol

para pengguna mudanya itu, melihat berbagai peluang yang sekiranya bisa

dijadikan strategi untuk menarik kelompok anak muda bersedia datang ke

perpustakaan dan memanfaatkan layanan. Hal tersebut dilihat oleh peneliti belum

sepenuhnya hadir pada sebagian besar perpustakaan di Indonesia. Sungguh

disayangkan karena sebagian besar pustakawan masih bersifat apatis, tidak mau

tahu apa yang terjadi di luar bidang garapannya, padahal masyarakat selalu akan

berubah secara dinamis . Hal ini salah satunya yang menjadikan perpustakaan tidak

menarik di mata kelompok anak muda (Suherman, 2014). Diharapkan dengan

adanya penelitian untuk mengetahui pemaknaan suatu bacaan fiksi populer di

kalangan anak muda, bisa memberikan wawasan baru untuk membantu para

pustakawan dan penyedia layanan berjejaring dan berkomunikasi dalam bahasa

kelompok anak muda sehingga mereka bersedia untuk mampir ke perpustakaan dan

pustakawan dipandang secara horizontal oleh penggunanya.

1.21.21.21.2 FokusFokusFokusFokus MasalahMasalahMasalahMasalah

Fokus utama dari penelitian ini adalah:

● Bagaimana ketertarikan pembaca kelompok anak muda urban terhadap

bacaan fiksi populer genre dystopia?

● Bagaimana pembaca kelompok anak muda urban memaknai bacaan fiksi

populer genre dystopia?
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● Bagaimana hiperealitas yang dialami oleh kelompok anak muda urban

ketika memaknai bacaan fiksi populer genre dystopia?

1.31.31.31.3 TujuanTujuanTujuanTujuan PenelitianPenelitianPenelitianPenelitian

Adapun tujuan studi ini ialah:

● Untuk mengetahui bagaimana bacaan fiksi populer dimaknai oleh pembaca.

● Untuk mengetahui faktor yang melandasi ketertarikan dan bagaimana hal

tersebut menjadi bagian gaya hidup kelompok anak muda masa kini.

● Untuk mengetahui pengaruh hiperealitas yang diciptakan oleh industri

budaya populer.

● Untuk memperkaya kajian dalam bidang ilmu informasi dan perpustakan

khususnya dalam pelayanan terhadap pengguna muda yang disesuaikan

dengan konteks kekinian mengikuti apa yang sedang digandrungi saat ini,

sehingga menjadi poin yang menonjol untuk dipromosikan (selling point).

● Hasil penelitian ini diharapkan bisa digunakan sebagai salah satu bahan

pertimbangan dalam mengembangkan layanan dan memotivasi minat baca

kelompok anak muda disesuaikan dengan masanya.

1.41.41.41.4 ManfaatManfaatManfaatManfaat PenelitianPenelitianPenelitianPenelitian

1.4.11.4.11.4.11.4.1 ManfaatManfaatManfaatManfaat PraktisPraktisPraktisPraktis

Maraknya dunia perbukuan hasil produksi industri budaya populer bisa

dipergunakan untuk mengingatkan perpustakaan dan layanan yang berhubungan

dengan anak muda bahwa tren dunia berubah begitu pula dengan perpustakaan
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yang bisa menyesuaikan diri dengan penggunanya. Hasil penelitian ini nantinya

bisa digunakan untuk tidak hanya mengembangkan dalam hal layanan dan

pengadaan koleksi saja, tetapi juga bisa dimanfaatkan sebagai landasarn untuk

menghidupkan perpustakaan sebagai penghubung (hub) antaranak muda sehingga

citra perpustakaan menjadi lebih ramah terhadap pengguna anak muda.

1.4.21.4.21.4.21.4.2 ManfaatManfaatManfaatManfaat AkademisAkademisAkademisAkademis

Menggunakan sudut pandang cultural studies di bidang Ilmu Informasi dan

Perpustakaan, penelitian yang seperti ini masih belum banyak ditemukan.

Penelitian yang dilakukan ini bisa menjadi langkah awal bagi para akademisi dan

penggiat literasi untuk lebih mengembangkan penelitian di bidang ini guna

mengikuti dinamika tren dunia di kalangan para pengguna perpustakaan, misalnya

saja anak muda. Selain itu, penelitian ini bisa juga dijadikan permulaan pengingat

bahwa melakukan penelitian dalam lingkup Ilmu Informasi dan Perpustakaan bisa

menjadi sangat luas yang ternyata di Indonesia belum banyak dilakukan.

1.51.51.51.5 TinjauanTinjauanTinjauanTinjauan PustakaPustakaPustakaPustaka

1.5.11.5.11.5.11.5.1 MembacaMembacaMembacaMembaca SebagaiSebagaiSebagaiSebagai PleasurePleasurePleasurePleasure ReadingReadingReadingReading daridaridaridari PerspektifPerspektifPerspektifPerspektif CulturalCulturalCulturalCultural

StudiesStudiesStudiesStudies

Kegiatan membaca seyogyanya memang tidak bisa dipaksakan begitu saja,

karena akan lebih baik jika kegiatan tersebut dilakukan sukarela alias pleasure

reading. Kemunculan para pembaca yang secara aktif terus membaca

memperlihatkan suatu makna tertentu tentang bagaimana mereka, everyday readers,
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melihat sebuah buku secara fisik sebelum nantinya memaknai bacaan yang mereka

baca yang berkaitan dengan pengalaman membaca yang mereka dapatkan

(Collinson, 2009).

Membaca, awalnya diyakini sebagai kegiatan yang bersifat individual atau

suatu kegiatan yang sifatnya personal. Hal tersebut tidak lepas dari pernyataan

bahwa ada 3 kemungkinan mengapa individu itu membaca, antara lain sebagai

relaksasi atau hiburan, sebagai eskapisme atau media untuk “melarikan diri”, dan

yang terakhir adalah sebagai media untuk mendapatkan informasi baru (Sugihartati,

2010). Para pembaca rekreasional atau recreational readers memiliki berbagai

macam alasan mengapa mereka memilih membaca, seperti sebagai pelarian

(eskapisme), relaksasi, mengeksplor diri sendiri hingga sebatas pemenuhan akan

fungsi hidup mereka (Howard, 2011). Maka dapat dikatakan bahwa penjajakan

pertama adalah buku sebagai media hiburan, melepaskan penat pembaca anak

muda dari berbagai kegiatan formal, seperti sekolah. Pembaca pun dianggap sudah

memiliki bekal latar belakang seperti keyakinan, kepentingan, dan kebutuhan

tertentu sebelum mereka membaca (Templin, 2011). Semakin kuat pula alasan

mengapa membaca adalah kegiatan bersifat personal.

Namun, apa yang tertulis pada paragraf di atas berbeda dengan apa yang

diungkapkan oleh Collinson (2009) yang menyatakan bahwa memang membaca

adalah kegiatan personal yang bersifat privat, tetapi hal tersebut tidak menutup

kemungkinan adanya suatu bentuk keinginan untuk bersosialisasi dengan yang

lainnya. Kembali lagi pada taksonomi yang dipaparkan oleh Howard (2011) bahwa

dengan beragamnya jenis pembaca (leisure reader) maka ada kemungkinan
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pembaca tersebut digolongkan menjadi mereka yang tidak mau bersosialisasi dan

mereka yang dari kegiatan membaca ingin menemukan pihak-pihak lain yang bisa

diajak membicarakan buku tersebut. Apa efeknya? Lahirlah istilah book talk

(Collinson, 2009) untuk merujuk kepada kegiatan diskusi alias ngobrol tentang

buku hingga penulis dari buku itu sendiri. Membaca suda tidak dapat lagi dilihat

sesederhana yang sebelumnya. Ternyata dari apa yang ditulis oleh Collinson dan

Howard, ternyata membaca juga bisa digunakan sebagai landasan untuk

memperluas jejaring sosial dari individu itu sendiri.

Kenyataan di permukaan memang menyatakan bahwa melakukan pleasure

reading adalah kegiatan yang individual, bukanlah komunal seperti halnya

menonton konser musik. Namun apa yang dikatakan oleh Collinson (2009)

mengenai fenomena book talk memang benar adanya. Tanpa disadari sebenarnya

pleasure reading adalah kegiatan yang terorganisir oleh pihak produsen berbasis

kapitalisme dengan tujuan agar kelompok pembaca tetap mengonsumsi bahan

bacaan. Maka dari itu tidak heran jika pada akhirnya sesama pembaca menjadi

relasi.

Selain itu, pleasure reading tidak hanya berhubungan dengan kegiatan yang

menjadi suatu pelampiasan relaksasi dan eskapisme semata, pembaca juga

menggunakan bacaan sebagai media untuk mendapatkan informasi tertentu.

Kehadiran genre seperti young adult literature sebenarnya digunakan oleh pembaca

muda mereka untuk mendapatkan informasi (Coats, 2011). Tidak salah jika para

pembaca tersebut memang menggemari bacaan young adult literature yang dibalut

ke dalam fiksi karena sembari mereka menikmati cerita, sesungguhnya mereka
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mendapatkan informasi-informasi baru yang bisa mereka aplikasikan dalam

kehidupan sehari-hari, sebab penulis menciptakan cerita tersebut karena

direfleksikan oleh apa yang dirasakan oleh anak muda tersebut (Coats, 2011).

Sebagaimana yang ditulis oleh Cavallaro (2004) dalam bukunya Critical and

Cultural Theory bahwa membaca tidak bisa diartkan sesederhana menikmati

rangkaian kata menjadi kalimat yang tersusun dalam sebuah cerita saja. Pada

faktanya, membaca sama dengan kegiatan dimana manusia berusaha memahami

tanda-tanda yang mengelilinginya dalam upaya untuk mengerti dunianya.

Ditambah dengan apa yang diungkapkan oleh Derrida (dalam Arifin, 2011) bahwa

susunan kata membawa pesan dan tedensi tertentu untuk menghegemoni manusia.

Sehingga yang terjadi saat ini adalah kapitalis yang menyimpan pesan dalam

bacaan populer dan kemudian menghegemoni masyarakat. Sesungguhnya, maksud

dari industri budaya populer juga seakan menjalankan misi agar semua individu

menjadi konsumtif terhadap apapun yang menjadi produk mereka. Produk industri

budaya populer tersebut sudah awam jika diasosiasikan dengan bentuk kekuatan

kapitalis (Sardar dan Loon, 2001) atau dengan kata lain, masyarakat sudah

terorganisir oleh suatu histeria (atau kehebohan) yang direncanakan dan diorganisir

secara rapi oleh kapitalis. Apa yang dipasarkan semuanya sudah terkondisikan

untuk dikonsumsi dan mencari keuntungan semata. Coats (2011) juga menyatakan

bahwa pemuda masa kini tengah hidup dalam budaya konsumerisme, menjadikan

mereka konsumen dari produk kapitalis, alias berbudaya komersil.

Membaca sangat bisa dianggap sebagai bentuk konsumsi terhadap produk

budaya populer hasil pihak kapitalisme. Mengutip apa yang ditulis oleh Cavallaro
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(2004: 94) ”Membaca dibentuk oleh proses-proses sosialisasi dan oleh

pemeliharaan kultural dari persepsi: apa dan bagaimana kita membaca tergantung

pada apa dan bagaiaman kita diharapkan, dibuat atau diizinkan untuk membaca.”

Dari pernyataan tersebut dapat dipahami kalau produk budaya populer

memang benar adanya menyimpan ideologi, pesan, atau harapan yang ingin dicapai

oleh produsen indutri budaya populer, yakni salah satunya adalah sifat konsumtif

yang sinergistik, atau diistilahkan juga dengan sebutan ”fetisisme komoditi”.

(Piliang, 2003). Menjadi suka dan menggandrungi suatu produk budaya populer,

dalam hal ini adalah buku (dan kegiatan membaca). Maka membaca memang tidak

bisa hanya dipandang sebagai aktivitas menghibur saja. Kini, membaca sudah lebih

dari sekedar mengikuti kebutuhan untuk dihibur, melainkan lebih condong pada

pemikiran untuk mengikuti hasrat bahkan tren sesaat, tanpa berpikir dua kali untuk

mendapatkan manfaat dari aktivitas tersebut.

”Ideologi” yang berkali-kali disebut pada paragraf sebelumnya merupakan

salah satu ciri dari yang melekat pada bentuk budaya populer. Yakni suatu

pemahaman secara spesifik atas suatu isu tertentu dan memiliki tujuan secara

universal (Barker, 2004). Begitu pula dengan hegemoni yang merupakan ciri lain

dari budaya pop, sebagai suatu bentuk otoritas terhadap suatu kekuasaan tertentu.

Kedua ciri budaya populer tersebut sesungguhnya sudah ada di dalam setiap judul

cerita young adult literature seperti genre dystopia. Sehingga wajar apabila ingin

melakukan studi mengenai pemaknaan bacaan populer menggunakan pisau bedah

cultural studies. Karena selain untuk menghibur, kekuatan ideologi dan hegemoni

sebagai konten dalam budaya populer mendorong aktivitas konsumsi yang akan
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dilakukan secara kontinyu. Cultural studies tidak hanya memandang suatu hal dari

satu sisi saja, melainkan secara multidisipliner dan interdisipliner, seperti halnya

dalam meneliti penelitian ini. Kapitalisme secara terstruktur dan terorganisir terus

menerus menekan masyarakat untuk melakukan konsumsi hingga konsumsi lanjut.

Berbekal tujuan utama untuk mendapatkan keutungan sebanyak-banyaknya dan

sebesar-besarnya. Membaca bukan sesederhana kegiatan untuk eskapisme dari

tekanan sosial dalam kehidupan sehari-hari. Apabila menggunakan sudut pandang

cultural studies, membaca menginidikasikan adanya kegiatan konsumsi lanjut dan

kemudian menjadi konsumsi bersifat sinergistik. Dalam artian bahwa pembaca

tidak hanya menikmati buku saja, melainkan apapun yang berkaitan dengan judul

buku tersebut, seperti film dan merchandise. Lebih jauh lagi, membaca juga pada

faktanya untuk memenuhi tuntutan mengikuti tanda misalnya tren masa kini,

disamping tujuan menghibur diri.

Kegiatan membaca ditelaah dengan cultural studies memang bisa dianggap

sama dengan menonton film James Bond (Storey, 2007). Sama-sama merupakan

kegiatan mengkonsumsi produk budaya yang kemudian diinternalisasi oleh audiens

dan mendatangkan makna tertentu. Dengan kata lain, membaca juga dianggap

sebagai suatu budaya yang berkembang di tengah kelompok masyarakat, meskipun

tanda-tanda atau simbolnya tidak seesktrem yang tonjolkan oleh geng motor

ataupun kelompok anak punk (Barker, 2004). Berkaitan dengan itu, bahwa pada

saat ini industri budaya populer tidak mungkin bebas nilai, meskipun mereka

mengaku-aku bahwa konsumen berhak memilih produk mana yang ingin

dikonsumsi. Minimal, sesuai dengan apa yang telah disebutkan sebelumnya,
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membawa ideologi dan hegemoni dalam bentuk sekecil apapun, mendorong

pembaca untuk terus menjadi konsumen, baik aktif ataupun pasif yang ternyata

kegiatan konsumsinya tidak sesedarhana hanya ingin mendapatkan manfaat saja.

Akan tetapi, disamping itu, baik disadari atau tidak, pembaca pun juga

memproduksi sesuatu dan menjadi aktif, meski ada pula audiens yang pasif. Barker

(2004) menyatakan bahwa suatu teks termasuk di dalamnya adalah novel fiksi

populer, akan dimaknai oleh pembaca aktif secara beragam dan polisemis.

Maksudnya ialah meskipun ada satu judul novel fiksi populer, setiap pembaca aktif

akan memaknai dengan beragam sesuai dengan konteks pembacanya, sebab teks di

era postmodern memiliki sifat yang terbuka dan membiarkan celah antar teks untuk

dimaknai oleh pembaca (Cavallaro, 2004). Celah tersebut tidak dibiarkan begitu

saja oleh industri budaya populer dengan orientasi pemikiran yang kapitalis. Tidak

terlepas dari itu, Strinati (2009) menekankan salah satu ciri budaya populer adalah

bisa dievaluasi dan ditilik kembali maknanya dalam suatu konteks tertentu.

Sehingga kelompok anak muda yang membaca novel fiksi populer pasti memiliki

pemaknaan berbeda antarindividu. Berbekal celah yang bersifat sengaja ditambah

dengan hasil pemaknaan bacaan yang dilakukan oleh pembaca, industri budaya

populer juga tidak tinggal diam. Mereka mencoba membuat produk-produk yang

lain lagi, yang diyakini bisa mendatangkan keuntungan lebih banyak. Konsumsi

yang dilakukan oleh pembaca yang awalnya ingin sekedar membaca menjadi

konsumsi yang bersifat kontinyu atau bahkan aktif dan sinergistik. Pembaca yang

awalnya hanya penasaran kemudian menjadi butuh hingga akhirnya mengonsumsi

tanpa henti (Mufarida, 2011).
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Akan tetapi, perlu diperhatikan pula bahwa makna yang terbentuk dalam

pembacaan suatu novel fiksi populer, bisa dianalisis mengguakan dua teori yang

berbeda, yang tentu saja akan menghasilkan kesimpulan akhir berbeda pula. Seperti

yang diungkapkan oleh Ida Rochani Adi (2011), bahwa kedua teori tersebut yakni

teori reader-response dan teori resepsi. Dalam studi ini, peneliti akan menggunakan

teori resepsi untuk melakukan analisis. Hal ini dikarenakan peneliti tidak hanya

sebatas melihat reaksi pembaca terhadap bacaan yang tengah dikonsumsinya, tetapi

juga ingin mengemablikannya pada konteks sosial yang sedang berlaku di

masyarakat saat ini seperti apa yang dilakukan oleh Janice Radway.

Membaca disebut sebagai sebuah fenomena, juga berkaitan dengan anak muda

yang dianggap sebagai salah satu pelaku.. Dalam studi kajian budaya,

terminologi ”remaja” dianggap sebagai suatu batasan kelompok yang dibentuk oleh

rentang usia atau secara biologis. Maka dari itu, sering ditemukan bahwa cultural

studies lebih banyak menggunakan istilah ”anak muda”. Anak muda dibentuk

secara kultural, berdasarkan determinasi gender, ras, dan kelas sosial (Barker,

2004), seperti memang awal fondasi kajian budaya yang digagas oleh Hoggart.

Anak muda kini berperan dalam suatu subkultur, entah memproduksi atau juga

sebagai pelaku. Akan sulit jika menggunakan ”remaja” karena belum tentu mereka

yang berada dalam kelompok usia yang sama, adalah pelaku suatu subkultur.

Anak muda membutuhkan ruang untuk melakukan produksi atas subkultur.

Dalam konteks pembaca novel fiksi populer misalnya, mereka dianggap sebagai

audiens yang aktif dalam memaknai kisah yang ada di dalam cerita. Posisi pembaca

tersebut berada dalam suatu masyarakat yang kini menjadi lebih konsumtif dengan
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beragam gempuran produk industri budaya populer yang semakin lama bersifat

intertekstual. Pemahamannya menjadi bagaimana pembaca individu memaknai

teks budaya populer dalam masyarakat. Yang seperti itu, serupa dengan studi yang

dilakukan oleh Radway (1984) mengenai kelompok wanita di Smitshon yang

gemar membaca novel romans, ditandai dengan fenomena melonjaknya penjualan

buku romans pada masa itu. Tampaknya memang menjadi suatu hal yang biasa saja,

tetapi jika diamati lagi, fenomena tersebut menjadi penanda adanya suatu kultur

baru dalam masyarakat. Begitu pula dengan yang terjadi di masyarakat saat ini,

seperti yang telah dijelaskan pada bagian latar belakang masalah bahwa adanya

program seperti pre order buku ternyata disambut meriah oleh pembaca di

Indonesia.

1.5.21.5.21.5.21.5.2 YoungYoungYoungYoungAdultAdultAdultAdult LiteratureLiteratureLiteratureLiterature SebagaiSebagaiSebagaiSebagai BacaanBacaanBacaanBacaan FiksiFiksiFiksiFiksi PopulerPopulerPopulerPopuler

Telah disebutkan diatas, kehadiran genre-genre baru dalam dunia

perbukuan menjadikan keragaman yang ditawarkan oleh produsen produk budaya

populer menjadi semakin banyak pilihan, salah satu contohnya ialah jenis bacaan

young adult dimana di dalamnya ialah tema dystopia. Peran young adult literature

juga tidak bisa diabaikan begitu saja. Meski bukanlah suatu fenomena yang luar

biasa, tapi membutuhkan perhatian dari penggiat dunia literasi maupun pendidik.

Mengapa? Sebab dari bacaan young adult literature pulalah, pembaca mulai secara

perlahan untuk mengkonstruksi identitas sosialnya. Coats (2011) meyakini bahwa

young adult literature memiliki kekuatan untuk mempengaruhi pembacanya

menjadi suatu “wujud” atau “kepribadian” tertentu. Sehingga, akan muncul suatu
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kemungkinan bahwa membaca di kalangan anak muda sudah tidak lagi sebatas

untuk melepaskan kejenuhan dari kegiatan sehari-hari, melainkan juga berarti suatu

proses mengkonstruksi identitas anak muda. Apalagi pembaca yang tumbuh

berkembang kini adalah mereka yang hidup dalam era serba cyber dan juga

komersil, mereka merasa ketagihan dengan kisah-kisah dibalik fakta dan fiksi sains,

disamping mereka mendapatkan informasi baru untuk mencitrakan identitasnya

(Kaplan, 2005). Para kaum kapitalisme memanfaatkan hal ini untuk menghegemoni

kelompok tersebut dari orientasi konsumi karena kebutuhan menjadi konsumsi

yang disbebakan oleh hasrat untuk terus memiliki (atau mengikuti) yang mana

mereka juga didorong untuk melakukan konsumsi sinergistik. Bentuk pencitraan

identitas hasil dari pembacaan suatu young adult literature dalam hal ini dianggap

sebagai efek samping dari kegiatan membaca. Dari membaca itu kelompok anak

muda tersebut juga berusaha mengartikulasikan apa yang dibacanya kepada

konteks sosialnya. Seperti apa yang ditulis oleh Baudrillard (1981) bahwa bentuk

pencitraan adalah suatu simulasi dan simulakra. Dengan kata lain, genre young

adult ini mencoba menawarkan suatu pengalaman membaca yang sudah masuk ke

dalam sebuah hiperealitas.

Young adult literature kabarnya yakni sebuah genre yang seakan ingin

mengaburkan antara bacaan untuk anak-anak dan bacaan untuk dewasa (Kaplan,

2005). Kehadiran label baru untuk suatu genre bacaan yang ditujukan kepada anak

muda dianggap oleh Kaplan tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Sehingga, ada

pula yang mempertanyakan, sebenarnya untuk siapakah young adult literature itu?

(Garcia, 2013). Kehadirannya tidak kentara secara langsung karena berbaur dengan
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bacaan anak yang lainnya, membawa tema-tema yang sudah umum ada di pasaran.

Namun, jika disadari, ada pula yang menganggap bahwa genre ini merupakan genre

yang menantang (Coats, 2011). Jika diamati, kemunculan genre young adult

literature menggunakan dasar (background) cerita yang sudah sangat umum kita

temui, sebut saja fairy tales (Christi, 2014). Hingga yang baru-baru ini

dikategorikan ialah dengan membawa tema kekacauan, pertentangan terhadap

kesempurnaan struktur atau yang dikenal dengan dystopia. Genre ini berkembang

seiring dengan meledaknya kisah The Hunger Games pada tahun 2008 (Brown,

2012). Padahal sebelumnya, sekitar tahun 2005, tema serupa sudah pernah

digunakan untuk dasar cerita.

The Hunger Games menceritakan tentang perjuangan gadis perempuan

berusia 16 tahun melawan suatu struktur pemerintahan yang saat itu tengah berlaku.

Kondisi yang kacau, kejahatan, dan kekerasan digunakan sebagai latar selama

cerita. Pejuang muda ini bertekad untuk terus melawan hingga struktur tersebut

jatuh. Kisah seperti itu bagi sebagian orang akan dianggap sebatas cerita. Tetapi

akan berbeda jika yang membaca adalah kelompok perempuan muda dengan usia

tidak jauh beda dari si tokoh utama. Seperti penelitian yang sebelumnya dilakukan

oleh Walker (2014) terhadap beberapa perempuan muda di Kanada yang

merupakan pembaca cerita dystopia dengan tokoh utama remaja putri, para

pembaca ini pun merasa bahwa dirinya sebagai perempuan haruslah sekuat dan

setangguh tokoh fiksi tersebut. Karena baginya, dia saja (tokoh) bisa melawan dan

memiliki kekuatan fisik yang semestinya dimiliki oleh anak laki-laki.

Penginternalisasian dan pemaknaan seperti itu adalah contoh bahwa kegiatan
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membaca tidak bisa dianggap hanya sebatas menghibur semata. Apa yang menjadi

studi Walker (2014) menunjukkan bahwa para pembaca menangkap jika mereka

ingin menjadi tangguh, mereka mengidolakan tokoh tersebut.

1.5.31.5.31.5.31.5.3 PemaknaanPemaknaanPemaknaanPemaknaan dalamdalamdalamdalam KegiatanKegiatanKegiatanKegiatanMembacaMembacaMembacaMembaca

Apakah membaca hanyalah sekedar membaca? Mengartikan membaca

bukanlah sebagai suatu kegiatan pengisi waktu luang saja sebagaiamana hiburan

(apabila diartikan sebagai pleasure readingi). Ketika melihat pembaca melakukan

kegiatan membaca dystopia misalnya, hal tersebut apakah semata-mata hanya

sebagai hiburan atau malah ada maksud dan pesan tersembunyi diantara alur cerita.

Karakter-karakter yang ada dalam cerita dystopia misalnya, bisa jadi dimaknai

sebagai sosok yang serupa, memiliki permasalahan yang sama dengannya sehingga

pembaca berharap dari membaca, mereka bisa menemukan jalan keluar (Kaplan,

2005).

The Hunger Games hanya salah satu contoh cerita dystopia diantara

beragam judul lainnya yang beredar di pasaran saat ini. Jika sedikit mengamati tren,

kisah-kisah serupa ditulis oleh para penulis wanita dan menggunakan gadis remaja

sebagai tokoh utama. Kemungkinan adanya indikasi gerakan feminis bisa saja

terjadi. Walaupun Radway (1984) menyatakan bahwa perlawanan terhadap sistem

patriarki ditunjukkan dengan kegiatan membaca kisah romans di kalangan

perempuan pada saat itu, bisa jadi kini berbalik menjadi perlawanan terhadap

struktur dilakukan oleh penulis wanita melalui karya dystopia denga tokoh utama

perempuan. Mengingat bahwa dalam era postmodern dan industri budaya populer
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berkembang sangat pesat, penyisipan pesan-pesan tertentu pada teks-teks budaya

seperti novel sudah sering terjadi (Sardar dan Loon, 2001). Sangat mungkin apabila

ada lebih dari satu pesan atau ideologi yang ingin disampaikan kepada pembaca

muda melalui tulisan dalam bacaan fiksi populer. Karena, seperti apa yang ditulis

oleh Cavallaro (2004) bahwa teks dalam era postmodern ini memberikan celah

kepada pembacanya untuk memaknai tulisan dalam cerita sesuai dengan

aksiomanya (pengalaman dan perasaannya pada saat itu). Poin tersebut sejalan

dengan apa yang ingin dilihat penggunaan kacamata cultural studies, yakni untuk

memahami celah yang kosong sebagai suatu ranah penelitian untuk memahami

masyarakat sosial (Sutrisno, Bene dan Putranto, 2007).Anak muda zaman sekarang,

di abad ke-21 ini sudah mulai bertemu dengan kisah-kisah yang di dalamnya secara

tersirat menyampaikan perihal ideologi. Contohnya, menyampikan tentang arti

penting perjuangan untuk mendapatkan kebebasan seperti yang ingin disampaikan

oleh penulis The Hunger Games. Meskipun begitu, setiap pembaca memiliki proses

internalisasi dan pemaknaan yang berbeda-beda karena membaca adalah kegiatan

aktif berupa interaksi antara teks dengan pembaca.

1.5.1.5.1.5.1.5.4444 SimulakraSimulakraSimulakraSimulakra dandandandan HiperealitasHiperealitasHiperealitasHiperealitas dalamdalamdalamdalam KegiatanKegiatanKegiatanKegiatan MembacaMembacaMembacaMembaca BacaanBacaanBacaanBacaan

FiksiFiksiFiksiFiksi PopulerPopulerPopulerPopuler

Melalui buku Simulacra and Simulation (1981), Jean Baudrillard

mengungkapkan bahwa manusia kini tengah berada pada suatu kehidupan yang

tersimulasi dan hingga akhirnya menjadi simulakra. Baudrillard memberi contoh

yakni iklan di televisi yang mempromosikan suatu produk tertentu, menayangkan
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suatu hal yang ingin dilihat oleh orang banyak dimana kondisi seperti pada iklan

tersebut adalah suatu yang tidak pada realitanya. Iklan mampu menciptakan ilusi

yang dilakukan dengan memanipulasi realita untuk "menjebak" calon konsumen

dengan apa yang disebut dengan fantasi (Mufarida, 2011). Muncullah relasi antara

simulasi, simulakra, dan suatu keadaan yang disebut ”hiperealitas”. Bacaan fiksi

populer yang sedang menjadi tren saat ini adalah salah satu medium manusia

memasuki dunia yang lebih dari realitas yang ada.

Berbicara tentang imajinasi yang menjadi penghubung antara pembaca

dengan teks, untuk menganalisis lebih dalam, peneliti memilih menggunakan teori

simulakra milik Baudrillard. Dikatakan dalam bukunya, Simulacra and Simulation

(1981) bahwa dimulai dari imajinasi kemudian merembet menjadi bentuk

simulakra, dimana batas antara nyata yang tidak menjadi kabur, atau dapat

dipahami ketika manusia semakin dibuat bingung dengan mana yang nyata dan

mana yang tidak nyata. Mengaitkan dengan novel fiksi populer yang di termasuk di

dalamnya adalah fiksi sains, suatu bacaan akan memiliki ikon tertentu yang

kemudian diimajinasikan oleh pembacanya. Keberadaan ikon tersebut, bagi

Baudrillard, juga dianggap sebagai langkah awal individu mulai menciptakan

simulakranya sendiri. Ikon berkembang menjadi suatu model dan semakin lama

akan semakin tidak berbatas dan menjadi suatu hal yang melewati yang nyata, atau

hiperal (hyperreal).

Hiperealitas adalah sesuatu yang diciptakan antara kenyataan dengan

imajinasi dan diproduksi secara simultan (Baudrillard, 1981). Ujung akhirnya ialah

sesuatu yang dikatakan dengan ”simulasi”. Yakni dimana individu mengharapkan
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sesuatu yang nyata dari apa yang diimajinasikannya. Melalui pembacaan novel

fiksi populer, hal tersebut mungkin terjadi. Apalagi tema yang digunakan oleh

peneliti adalah tema dystopia (lawan utopia). Produksi imajinasi dari pembaca aktif

dapat dianggap sebagai suatu makna tertentu, dan pembaca secara tidak langsung

menjadi tersimulakra.

Simulasi dikaitkan dengan realitas kedua (second reality) karena tidak lagi

mengacu pada keadaan yang sebenarnya (Piliang, 2003) dan itulah yang terdapat

dalam kalimat-kalimat certia bacaan fiksi populer. Simulakra pun muncul sebagai

bentuk hubungan antara realitas dan simulasi. Apa yang terdapat dalam bacaan

populer ternyata hanya simulasi dari sebuah realita yang menjadi tidak ada

apa-apanya (Greaney, 2006). Simulakra dan simulasi yang dipegang oleh pihak

yang berkuasa, dalam hal ini pihak kapitalisme, membawa serta apa yang disebut

dengan kebenaran realitas (Cavallaro, 2004). Menawarkan kepada pembaca yang

belum tentu suatu kebenaran namun yang pasti adalah suatu kesenangan. Itulah

suatu bukti bahwa simulasi yang digencarkan secara terus menerus akan menjadi

tidak berakhir, mengartikulasikan fantasi dan imajinasi menjadi apa yang dipercaya

sebagai realitas (padahal masih menyalahi realita yang ada) (Greaney, 2006).

Menggunakan simulakra pulalah, ideologi yang dihegemoni oleh industri budaya

populer pun mulai masuk pada individu, mendorong mereka untuk menjadi

“budak” kapitalisme. Pembaca menjadi tidak menyadari bahwa hiperealitas yang

ditawarkan oleh kapitalis tidak memiliki korelasi langusng terhadap manfaat dan

fungsi dari apa yang telah mereka konsumsi. Begitulah bagaimana Baudrillard
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mengartikan realita yang sedang ditinggali oleh masyarakat, bukan realita yang

sebenar-benarnya, melainkan sutau simulakra.

Dalam Simulacra and Simulation (1981), Baudrillard memberikan satu bab

khusus untuk membahas mengenai kaitannya simulakra dengan fiksi sains (science

fiction). Mengawali tulisannya tersebut, Baudrillard menejlaskan bahwa ada 3

urutan atau tahapan dari suatu simulasi yang diciptakan oleh kreator fiksi sains

hingga akhirnya menjadi suatu hipereallitas yang ditinggali oleh para konsumennya.

Pada tahapan pertama, simulakra yang bersifat natural berupa imajinasi dan

gambaran akan suatu hal yang dirasa adalah utopia. Individu ingin agar apa yang

dirasa sebagai realitas menjadi lebih baik. Tahapan pertama ini disebut dengan

imaginary utopia, alias menekankan pada bayangan, khayalan, atau imajinasi.

Tahap kedua dari simulakra yang diciptakan oleh fiksi sains ialah penekanan pada

karya fiksi sains tersebut. Tahap pertama menyebabkan keinginan untuk

terwujudnya suatu imajinasi sehingga muncul suatu kegiatan produksi yang aktif

menekankan pada energi, memaksa materialisasi menggunakan apapun sistem dan

mesin produksinya dengan target aktivitas konsumsi secara liberal dengan lingkup

yang lebih luas dan ekspansi yang lebih beragam. Energy force adalah apa yang

ditekankan dalam tahap kedua ini. Yang terkahir adalah ketika pada akhirnya

individu menjadi hiperealis yang merupakan efek dari tersimulakranya seseorang

atas suatu simulasi yang telah dikreasikan. Baudrillard (1981) kemudian

mencontohkan yakni fiksi sains seperti game adalah bagaimana individu akhirnya

masuk ke dalam apa yang sudah disimulasikan kemudian tersimulakra dan menjadi

meyakini bahwa kenyataan bohongan tersebut benar eksistensinya. Maksud dari
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tahapan Simulakra dan Fiksi Sains yang diutarakan oleh Baudrillard ini ialah

individu yang menjadi mudah untuk dikendalikan oleh industri budaya populer.

Baudrillard (1981) meyakini bahwa kini penulisan fiksi sains sudah mati

melainkan menjadi kemunculan akan penulisan simulasi. Kreator fiksi sains sudah

tidak lagi menggunakan keadaan sekitar sebagai inspirasi. Mereka sudah membuat

pengandaian "bagaimana jika" (what if) sebagai dasar ide. Tanpa sadar mereka telah

menciptakan simulasi. Simulasi tersebut memiliki kelebihan yakni menawarkan

pengalaman hidup yang belum pernah dirasakan oleh konsumennya. Dari

menikmati simulasi tersebut jadilah konsumen masuk ke dalam dunia hiperealitas.

Oleh karena itu hiperealitas bagi Baudrillard (1981) terdiri dari sekumpulan

simulas-simulasi yang tidak pernah berakhir yang kemudian memerangkap

penikmatnya.

Apabila dikaitkan dengan konteks masa kini dan penciptaan fiksi sains yang

berupa buku, tahap kedua dari Simulacra and Simulation Order merujuk pada

industri budaya populer. Tidak bisa diabaikan begitu saja, industri budaya populer

menekankan pada energi produtivitas agar apa yang telah mereka ciptakan bisa

dikonsumsi secara massal dan berekspansi hingga beragam bentuk dengan orientasi

kapitalis mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya. Maka dari itu,

Baudrillard (1981) mengatakan bahwa industri yang memang nyata atau real

dengan industri yang dimanipulasi atau fake sudah tidak terlihat bedanya. Hal ini

tidak lepas dari bagaimana konsumen melihat bahwa suatu yang melebihi batas

kenyataannya juga diyakini sebagai sebuah kenyataan. Industri budaya populer

sudah diilhami sebagai hal yang sungguhan, bukan manipulasi kapitalis. Fake
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industry (bagaimana Baudrillard menyebut industri budaya populer) bukanlah

suatu industri yang main-main. Malah mereka adalah industri yang serius karena

mencoba untuk masuk ke dalam diri individu untuk menciptakan suatu hiperealitas

(walaupun setiap individu memiliki proses dan hasil pemaknaan yang

berbeda-beda). Industri budaya populer "menekan" pasar agar mereka semua pada

akhirnya memasuki tahapan ketiga dari Simulacra and Simulation Order. Tentu

saja hal tersebut adalah taktik dari industri budaya populer karena apabila pasar

sudah lebih meyakini hiperealitas sebagai dampak simulasi dan simulakra, maka

pasar sudah dapat dipastikan akan melakukan konsumsi tingkat lanjut. Konsumsi

tiada henti berarti keuntungan yang terus mengalir. Baudrillard (1981)

menyebutnya sebagai "Simulacra Business".

Bacaan fiksi populer yang diawali dari buku bisa merambah kemana-mana.

Satu judul seperti The Hunger Games bisa menjadi film dimana pada film tersebut

akan muncul ikon seperti para pemainnya. Apa yang dikenakan pemain, seperti

kostum, pun juga menjadi hal yang dikonsumsi oleh pembaca. Mereka seakan

sudah masuk ke dalam konsep hiperealitas, dimana realitas yang ada tidak

dijadikan referensi mereka, melainkan realitas kedua itulah. Di balik petualangan

yang terbalut dalam bentuk cerita, sesungguhnya ada realitas yang mulai

ditinggalkan.
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1.61.61.61.6 MetodeMetodeMetodeMetode PenelitianPenelitianPenelitianPenelitian

1.6.11.6.11.6.11.6.1 TipeTipeTipeTipe PenelitianPenelitianPenelitianPenelitian

Sesuai dengan rencana judul penelitian, maka peneliti memutuskan untuk

melakukan penelitian yang bersifat kualitatif dengan tujuan untuk mendapatkan

hasil yang spesifik sekaligus mendalam. Metode penelitian yang akan digunakan

oleh peneliti yakni dari sudut pandang cultural studies dengan menggunakan teori

Simulakra milik Baudrillard. Studi ini ingin melihat lebih jauh sejak pembaca mulai

membaca hingga menghayati dan menginternalisasi teks tersbut hingga

memasukkannya dalam konteks budaya saat ini. Hal ini memiliki alasan bahwa

studi untuk memahami pemaknaan akan suatu teks budaya merupakan studi kajian

budaya karena melibatkan bagaimana pembaca menanggapi teks budaya populer di

era postmodern seperti sekarang ini. Respon pembaca terhadap suatu teks tentu saja

berbeda satu sama lain karena seperti apa yang telah dipaparkan sebelumnya,

kegiatan membaca merupakan kegiatan yang bersifat personal, melibatkan

pengalaman pribadi dan perasaan (aksioma) sehingga akan menimbulkan

pemaknaan yang tidak sama antarpembaca.

Mengapa menggunakan sudut pandang cultural studies, karena dalam teks

produk industri budaya populer di abad 21, hampir semuanya mengandung ideologi

dan hegemoni sebagaimana dua hal tersebut adalah konsep dalam kajian budaya

(Barker, 2004). Tidak bisa melihat interaksi antara teks dengan pembaca atau

pembaca apabila hanya sebatas meneliti apa yang di luar, tanpa ada keinginan untuk

mengetahui apa yang ada di dalam masing-masing pembaca tersebut. Kajian
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budaya tidak hanya sebatas melihat dampak yang ditimbulkan oleh teks dari fisik

pembacanya saja, meskipun memang akan ada yang namanya pencitraan identitas,

tetapi itu hanyalah efek samping dari teks budaya populer. Hal seperti ini juga

didukung oleh Bennett dan Woollacott (dalam Storey, 2009) bahwa teks budaya

populer yang berupa fiksi, tidak lain merupakan penyampaian ideologi kepada

khalayak banyak, yang mana dalam penelitian ini menargetkan kelompok pembaca

anak muda, membuat mereka menjadi suatu kesatuan yang dicitrakan melalui

identitas, misalnya.

Ditekankan pula bahwa cultural studies ingin melihat lebih dalam

pembacaan budaya melalui teks budaya, simbol dan tanda, ataupun ungkapan

histeria dengan bahasa-bahasa baik yang dikonsumsi maupun yang direproduksi

oleh para penikmatnya (Sutrisno, Bene, dan Putranto, 2007). Maka dari itu,

penelitian ini bersifat kualitatif cultural studies, karena peneliti bukan ingin melihat

pola melainkan suatu pemaknaan yang telah dilakukan oleh para anak muda

Surabaya dalam mengonsumsi bacaan populer.

1.6.21.6.21.6.21.6.2 MetodeMetodeMetodeMetode PengumpulanPengumpulanPengumpulanPengumpulan DataDataDataData

Tidak semua anak muda yang berada di wilayah urban bisa dijadikan

sebagai informan. Dalam studi ini, peneliti akan memilih dan memilah anak muda

yang sesuai dengan kriteria yang sudah ditentukan oleh peneliti dan didasarkan

pada tujuan studi ini. Maka dari itu, untuk menjadi informan ada persyaratan yang

harus dipenuhi oleh anak muda sebelum akhirnya dijadikan informan penelitian,

atau menggunakan metode secara purposif. Mengingat studi ini berfokus pada
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genre bacaan tertentu, yakni dystopia, maka sudah pasti anak muda yang akan

dijadikan informan pernah membaca novel dengan genre dystopia. Novel dystopia

yang dipilih oleh peneliti sebagai prasyarat dalam menjadi informan yakni novel

yang sudah banyak beredar di Indonesia dan juga sudah dibuatkan film adaptasinya.

Hal ini disebabkan, dengan menggunakan judul-judul novel dystopia yang sudah

akrab di kalangan anak muda, akan membuat anak muda bisa mengungkapkan

pendapatnya akan novel dystopia tersebut. Novel dystopia yang dipilih oleh

peneliti ialah The Hunger Games, Divergent, dan The Maze Runner. Ketiga novel

tersebut merupakan novel dystopia dalam bentuk serial trilogi. Serial The Hunger

Games terdiri dari novel The Hunger Games, Catching Fire, dan Mockingjay.

Untuk serial Divergent yakni terdiri dari Divergent, Insurgent, dan Allegiant. Yang

terakhir, serial The Maze Runner juga terdiri dari 3 novel yakni The Maze Runner,

The Scorch Trial, dan The Death Cure. Untuk menjadi informan, anak muda

tersebut minimal harus sudah membaca salah satu judul novel dystopia tersebut

hingga selesai alias menghabiskan ketiga bukunya (misalnya membaca serial The

Hunger Games harus hingga menyelesaikan novel ketiganya, Mockingjay).

Mengingat bahwa novel dystopia tersebut terbagi menjadi 3 buku sehingga

mengharuskan anak muda yang akan dijadikan informan untuk benar-benar

memahami apa yang dibaca.

Untuk pengumpulan data, dikarenakan tipe penelitian ini adalah penelitian

kualitatif yang bertujuan untuk mengetahui proses pemaknaan terhadaap bacaan

genre dystopia di kalangan anak muda urban, maka pengambilan data akan

dilakukan dengan cara wawancara mendalam atau in depth interview dan
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dipertajam dengan melakukan focus group discussion (FGD). Karena yang disebut

sebagai makna yakni suatu bentuk pemaparan yang terjadi akibat reaksi antara teks

dengan imajinasi pembacanya dengan melihat pengalamannya terdahulu dengan

kondisi psikologis (perasaan) pada saat itu kemudian dikaitkan dengan konteks

kehidupan yang tengah dijalaninya, maka dari itu penelitian ini mengumpulkan

data melalui wawancara mendalam. Terlebih lagi karena penelitian ini meneliti

bagaiamana pembaca secara individu menginternalisasi bacaan dan kemudian

menciptakaan makna pada suatu konteks mayarakat, bukan sebetas ingin melihat

dampak dari pembacaan novel fiksi populer (Adi, 2011).

Wawancara mendalam dilakukan dengan tahapan menentukan informan

terlebih dahulu. Ketika melalukan wawancara pun ialah wawancara yang

terstruktur dimana peneliti membuat interview guide (panduan wawancara) yang

didasarkan pada fokus masalah yang ingin dijawab dalam penelitian ini. Peneliti

melakukan pencarian terhadap anak-anak muda yang memenuhi persyaratan

seperti yang telah disebutkan pada paragraf di atas. Wawancara mendalam (in

depth interview) dilakukan dengan cara bertemu langsung secara tatap muka

dengan informan. Pengambilan data wawancara menggunakan fitur perekam suara

yang terdapat pada hand phone peneliti, yakni Smartfren NewAndromax I-2.

Pada awalnya, ada banyak anak muda yang dijadikan informan untuk

penelitian ini. Namun, dari banyaknya kandidat informan yang dimiliki oleh

peneliti, kemudian peneliti melakuknn observasi secara tidak langsung melalui

media sosial dan obrolan non-formal untuk mengetahui proses pemaknaan akan

bacaan dystopia yang dilakukan. Tidak semua dari anak muda yang ada di daftar
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informan bisa dijadikan informan untuk didalami melalui wawancara. Dari data

observasi yang sebelumnya sudah dilakukan, maka peneliti kemudian menentukan

anak muda siapa saja yang bisa dijadikan informan. Dari 11 anak muda yang ada di

dalam daftar, peneliti mewawancara secara mendalam dan terstruktur satu per satu

hingga akhirnya menemukan kejenuhan data karena dari yang sudah diwawancarai

apabila dilakukan analisis data menunjukkan hasil yang serupa. Penelitian kualitatif

tidak membuktikan kebenaran akan suatu teori, melainkan ingin menunjukkan

adanya kelompok atau individu yang tidak sesuai dengan teori. Peneliti pun

mencoba mencari informan yang akan melontarkan jawaban yang apabila dianalisis

bertolak belakang dengan apa yang dikatakan oleh teori. Dari total 11 informan

yang sebelumnya direncanakan untuk didalami, peneliti mendapatkan 9 informan

yang datanya valid dan bisa didalami.

Focus Group Discussion (FGD) dilakukan oleh peneliti ketika merasa

bahwa data yang sudah dikumpulkan dan sudah diolah dari wawancara mendalam

perlu diuji validitasnya dan masih terdapat keraguan di dalam data tersebut. Sama

dengan ketika melakukan in depth interview, peneliti membuat daftar pertanyaan

(guide) akan apa saja hal-hal yang perlu dipertajam kembali untuk kepentingan

menjawab fokus masalah penelitian. Dari data yang sudah direduksi dan diolah

sebelumnya, akan tampak kecenderungan tertentu. Focus Group Discussion

dilakukan oleh peneliti dengan tujuan memastikan kecenderungan data tersebut.

Informan yang diajak dalam focus group discussion ialah informan yang terlihat

sejalan dengan teori yang digunakan dalam studi ini dan informan yang tidak sesuai

dengan apa yang dikemukakan oleh teori berdasarkan proses pemaknaan yang
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mereka lakukan terhadap bacaan novel dystopia. Focus Group Discussion yang

dilakukan oleh peneliti juga bertujuan untuk melihat konsistensi jawaban yang

dilontarkan oleh informan, mengingat bahwa pada in depth interview informan

hanya bertatap muka dengan peneliti, tidak ada pembaca buku dystopia lain di sana.

Data dari focus group discussion kemudian dijadikan data yang mendukung untuk

melakuan analisis dari data yang didapatkan melalui wawancara mendalam.

1.6.31.6.31.6.31.6.3 LingkupLingkupLingkupLingkup PenelitianPenelitianPenelitianPenelitian

Berbicara mengenai anak muda urban yang ada dalam, kora Surabaya

dipilih menjadi lokasi penelitian. Hal ini dikarenakan Surabaya merupakan kota

terbesar kedua di Indonesia dan ibukota dari provinsi Jawa Timur. Surabaya, selain

Jakarta, merupakan tempat dengan persemaian industri budaya populer yang

banyak, beragam, serta sinergistik. Di Surabaya, sebagai kota yang urban, akan

dengan mudah ditemukan titik-titik dimana produk budaya populer bisa dibeli atau

dikonsumsi oleh anak mudanya. Tidak hanya itu, kemudahan akses yang bisa

didapatkan oleh anak muda dalam memperoleh teks budaya populer seperti novel

genre dystopia juga ditemukan di Surabaya. Maka dari itu, peneliti memutuskan

untuk memilih kota Surabaya sebagai lokasi penelitian karena sudah sesuai dengan

persyaratan yang diajukan oleh peneliti untuk mendapatkan data penelitian.

1.6.41.6.41.6.41.6.4 MetodeMetodeMetodeMetode PengolahanPengolahanPengolahanPengolahan DataDataDataData

Setelah data berhasil dikumpulkan dari wawancara mendalam, peneliti akan

mengubah data yang sebelumnya dalam bentuk rekaman suara yang tersimpan di
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dalam memori handphone menjadi bentuk tertulis atau transkrip. Transkrip tersebut

dituliskan dalam bentuk tabel melalui program Kingsoft Spreadsheets (program

pengolahan data serupa Microsoft Excel). Transkrip pun kemudian diberi label

(proses labeling) dengan dasar mana saja yang menjawab fokus masalah untuk

selanjutnya dilakukan analisis menggunakan teori Simulakra dan Fiksi Sains. Data

yang sudah diberi label akan siap untuk ditampilkan (data display) yang akan

mendukung analisis data dan menentukan tiplogi pembaca buku dystopia

berdasarkan proses pemaknaan yang dilakukan oleh informan anak muda tersebut.

1.6.51.6.51.6.51.6.5 MetodeMetodeMetodeMetodeAnalisisAnalisisAnalisisAnalisis

Analisis yang dilakukan oleh peneliti menggunakan studi yang dilakukan oleh

Baudrillard dengan menggunakan teori Simulakra, khususnya teori mengenai

Simulakra dan Fiksi Sains (1981). Dari data yang sudah dilakukan data display,

kemudian peneliti dapat menemukan mana saja data yang sesuai dengan teori dan

mana yang tidak. Analisis data tersebut akan menunjukkan tipe pembaca genre

dystopia berdasarkan bagaimana mereka memaknai bacaan tersebut dilihat dari

teori Simulakra. Dengan kata lain, hasil dari penelitian ini ialah tipologi kelompok

pembaca anak muda urban yang berlokasi di Surabaya terhadap baacaan fiksi genre

dystopia.

Dari data yang nantinya akan didapatkan ialah bahwa salah satu penyebab

mengapa kelompok anak muda menyukai novel fiksi populer ialah karena imajinasi

yang diproduksi oleh pembaca itu sendiri dari teks yang mereka baca dan karena

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PROSES PEMAKNAAN ... HESTIA ISTIVIANI



I-42

hiperealitas yang menjadi hasil akhir proses simulakra terhadap simulasi yang

ditawarkan oleh industri budaya populer.

Dengan studi Simulakra dari Baudrillard yang akan digunakan oleh peneliti,

diharapkan hasil dari studi ini berupa keragaman dan kedalaman alasan kelompok

pembaca anak muda memaknai suatu novel fiksi populer bertema dystopia. Apakah

memang benar bahwa pemaknaan terjadi karena adanya simulakra yang diproduksi

sendiri oleh pembaca dengan dibantu oleh hiperealitas rekaan industri budaya

populer.

Analisis yang dilakukan dari data-data yang sudah direduksi, diberi label,

dan kemudian ditampilkan akan memudahkan peneliti dalam melakukan

conclusion drawing (penarikan kesimpulan) yang mana hasil dari penelitian ini

ialah berupa tiplogi pembaca berdasarkan proses pemaknaan yang dilakukan oleh

kelompok anak muda tersebut. Tipologi tersebut juga akan membantu dalam

menjawab fokus masalah yang nantinya juga dituangkan dalam kesimpulan dan

dapat dijadikan saran untuk baik dilakukan penelitian lain ataupun menggagas

program literasi.
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1.71.71.71.7 SkemaSkemaSkemaSkema BerpikirBerpikirBerpikirBerpikir
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