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BAB V 

Hasil Penelitian dan Pembahasan 

 

 Hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian ini untuk mengetahui 

bagaimana efek dari tabloid OtoPlus dan MotorPlus terhadap anggota Komunitas 

YVCI-Sa. Efek yang dihasilkan akan dianalisis dengan memakai tipologi efek dari 

Dennis Mc, Quaill. Dalam tipologi efek yang dikemukakan Dennis Mc, Quaill, efek 

dari media massa dibedakan dari terencana dan tidak terencana. Serta dalam jangka 

waktu pendek dan waktu panjang. Sebelum membahas tentang efek yang dihasilkan 

maka perlu penjelasan tentang 3 hal yang terpenting. Pertama adalah latar belakang 

informan yang meliputi dari usia informan, profesi informan, dan tingkat pendidikan 

informan. Kedua tentang bagaimana lamanya membaca dan jenis tabloid yang dibaca 

oleh informan. Dalam hal ini adalah mengkaji media massa yang dimaksud disini 

adalah tabloid OtoPlus dan MotorPlus. Ketiga adalah komunitas YVCI-Sa karena 

semua informan adalah bagian dari anggotanya. 

 

5.1 Gambaran Informan 

Sebelum membahas tentang analisis, penulis perlu memberikan informasi 

tentang gambaran informan. Dari sini akan terlihat tentang latarbelakang dari 

informan dalam penelitian ini. Penulis akan memaparkan secara singkat tentang usia, 

pekerjaan, dan tingkat pendidikan dari informan.  
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5.1.1 Usia Informan 

 
Tabel 5.1 

Usia Informan 

Sumber : Data Diolah 2013 

 

 Dari tabel 5.1 menggambarkan tentang usia informan dalam penelitian ini. 

Usia informan paling banyak dalam rentang usia 20 tahun – 25 tahun. Pada rentang 

usia ini sebanyak 4 orang atau setengah dari jumlah total semua informan. Rentang 

usia paling sedikit adalah dibawah 20 tahun yaitu sebanyak 1 informan. Data yang 

lain adalah rentang usia diatas 25 tahun yakni sebanyak 3 informan atau 37.5%. Usia 

termuda dalam penelitian ini adalah 19 tahun dan tertua 28 tahun. Pemilihan informan 

sebanyak 8 orang dirasa cukup mewakili dari 42 anggota YVCI-Sa. 

 

5.1.2 Tingkat Pendidikan 

 

Tabel 5.2 

Tingkat Pendidikan Informan 

Sumber : Data Diolah 2013 

No Umur Jumlah Persentase 

1 15 tahun – 20 tahun 1 12.5% 

2 20 tahun – 25 tahun 4 50% 

3 25 tahun – 30 tahun 3 37.5% 

Jumlah 8 100% 

No Pendidikan Jumlah Persentase 

1 SMA 4 50% 

2 Sarjana 4 50% 

Jumlah 8 100% 
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 Dari tabel 5.3 dapat diketahui jika semua informan mempunyai tingkat 

pendidikan terakhir antara Sarjana dan SMA. Selain itu diketahui jika jumlah tingkat 

pendidikan informan merata diantara kedua tingkat pendidikan Sarjana dan SMA. 

Yaitu sebanyak 4 orang untuk SMA atau 50% dari semua informan. Sedangkan pada 

tingkat pendidikan sarjana sebanyak 4 atau 50%.  

 

5.1.3 Profesi 

 

Tabel 5.3 

Profesi Informan 

Sumber : Data Diolah 2013 

 

Tabel 5.3 memberikan informasi tentang profesi dari informan dalam 

penelitian ini. Dari tabel diatas diketahui jika mayoritas informan adalah mahasiswa. 

Yakni sejumlah 4 orang atau 50% dari jumlah semua informan. Sedangkan sisanya 

adalah Guru sebanyak 2 orang dan wiraswasta sebanyak 2 orang. Yang masing – 

masing memiliki persentase sebesar 25 % dari keseluruhan informan. 

 

5.2 Sajian Data Tabloid OtoPlus dan MotorPlus 

 Pada bab ini penulis akan membahas tentang bagaimana pesan yang 

disampaikan dari OtoPlus dan MotorPlus terhadap informan. Pada penelitian ini 

terdapat dua tabloid otomotif yang dibicarakan yaitu OtoPlus dan MotorPlus. Kedua 

tabloid ini membahas tentang otomotif khususnya pada roda dua dan terbit seminggu 

No Umur Jumlah Persentase 

1 Guru 2 25% 

2 Wiraswata 2 25% 

3 Mahasiswa 4 50% 

Jumlah 8 100% 
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sekali secara berkala. Informan dalam penelitian ini memiliki perbedaan jenis tabloid 

yang dikonsumsi dan lamanya membaca. Untuk lebih jelasnya akan disampaiakan 

pada bagian berikut : 

 

5.2.1 Latar Belakang Informan Mengkonsumsi Tabloid Otomotif 

Sebelum membahas tentang tabloid yang dibaca oleh informan, penulis akan 

menjelaskan latar belakang tentang awal mengkonsumsi tabloid tersebut. Dari sini 

akan terlihat bagaimana awal informan mengetahui tabloid otomotif yang 

dikonsumsinya. Hingga informan memutuskan mengkonsumsi tabloid OtoPlus atau 

MotorPlus sampai sekarang ini. Berikut ini tabel yang menjelaskan hal tersebut : 

 

Tabel 5.4 

Latar Belakang Mengkonsumsi Tabloid Otomotif 

No Latar Belakang Jumlah Persentase 

1 Minat pada otomotif 3 37.5% 

2 Informasi Saudara 1 12.5% 

3 Informasi Teman 1 12.5% 

4 Suka modifikasi motor 1 12.5% 

5 Kesenangan Otak – atik motor 2 25% 

Jumlah 8 100% 

Sumber : Data Diolah 2013 

 

Dari tabel tersebut diketahui jika alasan awal informan mengkonsumsi tabloid 

OtoPlus dan MotorPlus disebabkan oleh minat pada bidang otomotif. Hal ini terlihat 

dari sebanyak 3 informan yang mengakui hal tersebut atau sebesar 37,5%. Sedangkan 

alasan yang lain yang didapat dari wawancara informan adalah berasal dari 

kesenangan otak – atik motor sebanyak 2 informan atau sebesar 25%. Ada juga yang 

berasal dari menyukai modifikasi motor sebanyak 1 informan atau sebesar yang 
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mengatakan hal tersebut. Selain alasan itu ada juga dari pihak luar seperti teman dan 

saudara yang mempengaruhi. Dari wawancara sebanyak 1 informan mengakui jika 

mendapat pengaruh dari teman dan 1 informan dari saudara dalam awal 

mengkonsumsi tabloid OtoPlus dan MotorPlus. Berikut ini adalah wawancara yang 

menunjukan pada salah satu informan yang menunjukan latar belakang informan 

disebabkan oleh minat di bidang otomotif.  

 

Lutfi menjelaskan awalnya mengkonsumsi tabloid Otoplus sejak tahun 2004 

saat masih SMA. Informan mulai minat dalam otomotif mulai modifikasi motor. Di 

lingkungan sekolah, teman - teman informan banyak yang membicarakan motor. Dari 

sini informan mulai membaca OtoPlus biar tidak kalah pengetahuan dalam otomotif 

dengan dengan teman – temanya. Jika dihitung sampai pengambilan data wawancara 

maka sudah 8 tahun mengkonsumsi OtoPlus. 

Awalnya dulu kan waktu SMA udah bawa motor sendiri, temen juga bawa 

motor sendiri dari situ sering nongkrong bicara motor. Jadinya mulai tertarik, mulai 

modifikasi kecil - kecilan. Dari situ aku mulai baca - baca OtoPlus biar gaul ga 

kalah ama yang lain, itu ya kira – kira tahun 2004an3 

 

Informan Yoga menjelaskan jika membaca OtoPlus pada tahun 2006. Pada 

saat itu berawal dari bengkel milik saudaranya yang terdapat OtoPlus. Saat itu 

informan membantu saudaranya di bengkel itu. Dari hal itu sampai sekarang 

informan memutuskan terus membaca OtoPlus. Berikut ini wawancara dengan 

informan : 

Wah aku dulu baca OtoPlus dari liat punya saudara yang punya bengkel. Aku 

kadang ya bantu – bantu disana itu jadinya kalau lagi nggangur baca. Akhirnya 

                                                 
3
 Wawancara dilakukan 29 juli 2012 di rumah informan (Tingkir) 
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sampai sekarang ini baca OtoPlus terusan. Kalau kira – kira tahun 2006an 

seingatku.4 

 

Informan Anto membaca sejak 2008 menjelaskan sebelum bergabung di 

YVCI-Sa sudah membaca MotorPlus dahulu. Informan membaca MotorPlus agar 

mengetahui berita seputar trend modifikasi dan berita seputar otomotif. Sebelum 

membaca MotorPlus informan sudah senang dengan modifikasi motor.  

 Aku sebelum gabung sini udah baca MotorPlus dulu. Pertamanya tahun 

2008an udah seneng modifikasi motor. trus biar keren motornya dimodifikasi ikut 

trend. Kan biasa jaman segitu biar tau modifikasi, apa berita motor aku baca 

MotorPlus5.  

 

 Dari hasil wawancara diatas terlihat jika latar belakang informan informan 

dalam membaca tabloid OtoPlus dan MotorPlus. Informan  membaca tabloid OtoPlus 

dan MotorPlus tidak hanya dipengaruhi oleh isi tabloid itu sendiri tapi juga faktor 

dari dalam informan yaitu minat dibidang otomotif dan ada juga yang suka dengan 

memodifikasi motor. Ada juga faktor pengaruh dari orang lain seperti saudara dari 

informan, seperti yang terjadi pada informan Yoga. 

 

5.2.2 Jenis Tabloid 

Pembahasan jenis tabloid yang dimaksud disini adalah tabloid otomotif yang 

dikonsumsi oleh informan. Dalam penelitian ini penulis membahas pada dua jenis 

tabloid otomotif. Kedua tabloid otomotif itu adalah MotorPlus dan OtoPlus. Kedua 

tabloid ini secara rutin terbit setiap minggu dan membahas tentang otomotif. Isi dari 

kedua tabloid itu meliputi berita trend modifikasi motor, liputan event balapan, dan 

info dan tips yang menyangkut otomotif, dan informasi safety riding dalam 

                                                 
4
 Wawancara dilakukan 6 Agustus 2012 di rumah informan (gading) 

5
 Wawancara dilakukan 6 Agustus 2012 di rumah informan (Kebumen) 
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berkendara. Untuk mempermudah dalam menghitungnya maka penulis beberkan pada 

tabel berikut : 

 

Tabel 5.5 

Jenis Tabloid yang Dibaca 

Sumber : Data Diolah 2013 

 

Tabel 5.5 menggambarkan tentang jenis tabloid yang dibaca oleh informan 

dalam penelitian ini. Dari tabel itu dapat ditarik kesimpulan jika yang mengkonsumsi 

tabloid OtoPlus lebih banyak jika dibandingkan MotorPlus, yaitu 6 informan 

membaca OtoPlus dan 2 orang membaca MotorPlus. Dari adanya perbedaan jenis 

tabloid yang dikonsumsi maka penulis perlu menjelaskan tentang latar belakang 

mengapa informan membaca tabloid tersebut. Yang akan dibahas pada bab 5.2.3 

 

5.2.3 Alasan Memilih OtoPlus dan MotorPlus 

 Pada bagian sebelumnya menjelaskan tentang jenis tabloid yang dikonsumsi 

oleh informan. Pada bagian ini akan menjelaskan mengapa informan memilih 

mengkonsumsi tabloid OtoPlus dan MotorPlus. Tentunya setiap informan memiliki 

alasan tersendiri dari keputusanya tersebut. Berikut ini adalah alasan – alasan yang 

penulis dapatkan dari wawancara informan mengapa memilih tabloid OtoPlus dan 

MotorPlus. 

 

 

 

No Tabloid Yang Dikonsumsi Jumlah Persentase 

1 OtoPlus 6 66.66% 

2 MotorPlus 2 33.33% 

Total 8 100% 
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Tabel 5.6 

Alasan Memilih Tabloid OtoPlus dan MotorPlus 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Data Diolah 2013 

 

Dari tabel diatas dapat diketahui tentang alasan informan memilih tabloid 

OtoPlus atau MotorPlus yang dikonsumsinya. Informan yang membaca MotorPlus 

memberikan penilaian jika tabloid MotorPlus dirasa isinya bagus, dan penyampaian 

bahasa yang mudah dipahami. Sedangkan informan yang membaca OtoPlus 

menjelaskan jika isi tabloid OtoPlus dirasanya bagus, penyampaian bahasa yang 

mudah dipahami, dan harganya yang terjangkau. Inilah bentuk wawancara dari 

informan yang menunjukan alasan, mengapa informan mengapa memilih tabloid 

OtoPlus dan MotorPlus sebagai media yang dikonsumsinya. 

Informan Yoga menjelaskan gaya bahasa dari Otoplus yang gampang 

dimengerti. Berita yang disampaikan up to date seperti modifikasi motor sport yang 

sedang menjadi trend sering diliput OtoPlus. Berikut ini adalah wawancara dengan 

informan : 

Wah ini menurutku OtoPlus itu bahasanya gampang dimengerti ga kaku 

banget, jadinya membaca itu enak. Dari isinya aku rasa juga banyak sesuai dengan 

otomotif sekarang. Contohnya trend motor model sport yang lagi ngetrend sering 

diliput kadang dijadiin cover.6 

                                                 
6
 Wawancara dilakukan 6 Agustus 2012 di rumah informan (gading) 

No Tabloid  Alasan Memilih 

1 OtoPlus Isi yang dirasa bagus 

Harga yang dirasa murah 

Penyampaian bahasa mudah dipahami 

2 MotorPlus Isi yang dirasa bagus 

Penyampaian bahasa mudah dipahami 
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Informan Anto menjelaskan dirinya membaca MotorPlus karena isinya dirasa 

berita tentang modifikasi yang bagus dan penyampaian bahasa yang dekat dengan 

pembacanya. Selain itu isinya dirasa komplit, ada tentang info buat motor, berita 

balapan. Berikut ini adalah wawancara dengan informan : 

Kalau aku sendiri emang baca MotorPlus, gini kalau dari beritanya kaya 

modifikasi itu cukup bagus dan penyajian bahasannya juga anak muda banget. Isinya 

juga ga cuman modifikasi aja. ada info buat motor, berita seputar balapan,dll 

komplitlah kalau tak rasa selama ini.7 

 

 Dari wawancara itu dapat disimpulkan jika isi dari tabloid OtoPlus dan 

MotorPlus memberi pengaruh pada pembacanya. Karena dari kedua informan yang 

membaca tabloid OtoPlus dan MotorPlus terlihat memberikan penilaian positif 

terhadap tabloid OtoPlus maupun MotorPlus yang dibacanya. Ada juga faktor gaya 

bahasa ternyata memberi pengaruh pada pembacanya. Karena isi yang bagus dari 

OtoPlus dan MotorPlus memberi juga harus didukung dengan penyampain yang baik 

pada pembacanya. 

 

5.2.4 Lama membaca 

Rentang waktu membaca tabloid otomotif yang dilakukan informan ternyata 

memakan waktu yang lama. Selain  itu juga bervariasi antara informan satu dengan 

lainya. Rentang waktunya ada yang selama 3 tahun sampai dengan 8 tahun. Hal ini 

perlu dikaji, karena memberi informasi yang berbeda pada informan. Perhitungan 

lamanya membaca tabloid OtoPlus dan MotorPlus ini dihitung sejak awal informan 

membaca sampai dilakukanya wawancara pengambilan data, yaitu pada tahun 2012. 

Untuk mempermudah dan memahami berikut ini adalah penyajian dalam tabel 5.7 

 

 

                                                 
7
 Wawancara dilakukan 6 Agustus 2012 di rumah informan (Kebumen) 
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Tabel 5.7 

Lama membaca Tabloid OtoPlus dan MotorPlus 

 

 

Sumber : Data Diolah 2013 

 

Tabel diatas menggambarkan tentang rentang waktu informan dalam 

mengkonsumsi tabloid OtoPlus dan MotorPlus. Yang paling lama adalah selama 8 

tahun, yaitu sejak 2004 sampai 2012 yaitu sebanyak 1 informan. Sedangkan yang 

paling singkat selama 3 tahun sejak tahun 2009 sebanyak 1 informan. Mayoritas 

informan membaca selama 5 tahun dengan 3 informan  atau 37.5% dari semua 

informan. Dari pemaparan ini terdapat adanya perbedaan dari lamanya 

mengkonsumsi tabloid OtoPlus atau MotorPlus. Dari rentang waktu 8 tahun hingga 3 

tahun. 

Informan Lutfi yang membaca selama 8 tahun OtoPlus menjelaskan alasanya 

membaca karena kebutuhan informasi. Sedangkan kebutuhan informasi tentang 

otomotif didapatkanya dari membaca tabloid OtoPlus. Berikut ini wawancara dengan 

informan : 

Kalau baca sampai sekarang aku juga ga ngerasa ya, kok bisa sampai hampr 

8 tahunan. Mungkin gini dari baca OtoPlus itu sesuai aja dengan kebutuhan 

informasi otomotif yang aku baca. Jadi misal isinya udah ga sesuai keinginan 

tentunya ga bakal dibaca lagi dong, pasti udah pindah baca tabloid lain8 

                                                 
8
 Wawancara dilakukan, 25 Juli 2012 di bengkel Las Sanjaya 

No Lama Membaca Jumlah Persentase 

1 8 tahun 1 12.5% 

2 6 tahun 1 12.5% 

3 5 tahun 3 37.5% 

4 4 tahun 2 25% 

5 3 tahun 1 12.5% 

Jumlah 8 100% 
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Informan Riyadi yang membaca selama 3 tahun menjelaskan jika membaca 

OtoPlus karena ingin menambah pengetahuan di bidang otomotif. Berita yang 

disajikan menurut informan bagus, sehingga membaca selama 3 tahun. 

Dulu baca karena biar nambah pengetahuan sih, kan yang di OtoPlus banyak 

nampilin berita dan informasi di bidang otomotif. Berhubung berita dan isinya aku 

rasa bagus ya keterusan. Kalau misal jelek mesti udah ga baca lagi aku.9 

 

Dari wawancara diatas dapat disimpulkan jika lamanya membaca 

berhubungan dengan kebutuhan informasi yang dibutuhkan oleh informan. 

Kebutuhan informan adalah tentang informasi yang berkataitan dengan otomotif. 

Yang dapat dipenuhi oleh tabloid OtoPlus dan MotorPlus dalam setiap edisinya. 

Dengan kebutuhan akan berita tentang otomotif yang terpenuhi dari membaca tabloid 

OtoPlus dan MotorPlus, maka informan akan mengkonsumsi tabloid OtoPlus atau 

MotorPlus itu seterusnya. 

 

5.2.5 Informasi yang diperoleh dari media 

Setelah mengetahui tentang lama membaca, alasan awal tabloid otomotif, 

jenis tabloid yang dibaca dan alasan memilih OtoPlus dan MotorPlus. Penulis akan 

menyajikan informasi apa yang diperoleh dari informan setelah membaca tabloid 

OtoPlus dan MotorPlus. Untuk mengetahuinya maka penulis melakukan wawancara 

pada informan. Hasil yang diperoleh penulis sajikan pada tabel berikut ini : 

 

 

 

 

 

                                                 
9
 Wawancara dilakukan 29 juli 2012 di rumah informan (Tingkir) 
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Tabel 5.8 

Informasi Yang Diperoleh Informan Dari Media 

Sumber : Data Diolah 2013 

 

Dari tabel diatas dapat diketahui jika informan yang mengkonsumsi tabloid 

OtoPlus dan MotorPlus. pada informan yang mengkonsumsi tabloid OtoPlus 

mendapat informasi tentang trend modifikasi motor, info dan tips otomotif, berita 

event balapan, dan info safety riding. Sedangkan informan yang membaca tabloid 

MotorPlus mendapat informasi tentang tentang trend modifikasi motor, info dan tips 

otomotif, dan berita event balapan. Berikut ini adalah wawancara dengan informan : 

 

 

No Tabloid  Informasi yang diperoleh 

1 OtoPlus Informasi trend modifikasi motor, dan menjadikan 

referensi modifikasi motor 

Mengetahui Info dan tips otomotif dan  kemudian 

mencoba menerapakannya 

Mengetahui kegiatan event balapan dan tidak 

tertarik dengan kegiatan itu 

Mengetahui informasi safety riding namun dalam 

pelaksanaanya tidak konsisten 

2 MotorPlus Mengetahui trend modifikasi motor, dan 

menjadikan referensi modifikasi motor 

Mengetahui Info dan tips otomotif dan  kemudian 

mencoba menerapakannya 

Mengetahui kegiatan event balapan dan tidak 

tertarik dengan kegiatan itu 
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Teda yang membaca OtoPlus menjelaskan tentang informasi yang didapatkan 

dari OtoPlus yaitu trend modifikasi motor, Informasi tentang info dan tips tentang 

cara kerja aki motor, informasi tentang safety riding dalam berkendara. Selain itu 

mendapat informasi tentang hasil event balapan dan info profil dari pembalap.  

 

Trus di OtoPlus juga ada yang bahas kaya model touring. Jadinya aku rasa 

kok kayaknya bagus ya dimodel touring. Yaudah akhirnya aku modifikasi model ini 

sampai sekarang.Model touring aja. Ga kaya orang lain yang penting kan sesuai 

dengan aturan YVCI-Sa. Harus safety riding, kan kalau ga safety riding juga salah, 

Kalau coba dulu pernah sih kaya buat yang ini aki motor ini biar awet harus 

sering kita bersihkan di bagian kutubnya ini. Soalnya ini sering banget ada yang aus 

kaya bekas putih – putih gitu. Tapi ga apa – apa tinggal kita gimana aja 

pemakaianya. Sampai sekarang seminggu sekali sering tak chek juga air akinya biar 

ga mati.  

Tentang hasil balapan itu sendiri, selain itu paling cuma profil pembalapnya 

sih. Kalau nonton jarang sih, dulu pernah, males lagi sibuk trus biasanya juga jauh  

Ya aku tahu kalau itu penting dari OtoPlus, polisi atau yang lain juga sering 

kasih tahu. Ya  cek sendiri, mana ada yang kurang. Semuanya komplit, Selama di 

kegiatan seperti kumpulan / touring harus . Tapi kalau cuman keluar sebentar ya ga 

apa – apa10 

 

Informan Anto menjelaskan informasi yang didapat dari MotorPlus adalah 

trend modifikasi motor, info dan pengetahuan di dalam otomotif, dan informasi 

tentang kegiatan balapan yang ada di Indonesia. Berikut ini wawancara dengan 

informan : 

                                                 
10

 Wawancara dilakukan 2 Agustus 2012 di rumah informan (Bancaan) 
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 Banyakya mas, kaya trend modifikasi motor itujelasbanyakdanbeda – 

bedakadangakusendirijugabingung yang di MotorPlusitu, modifikasi pake model 

touring kan mereka juga pake kaya gini. Jadinya aku pengen coba biar tau caranya.  

Info nya alu liat bagus dan cukup juga dipahami. Karena itu ada gambarnya 

sebagai perjelas jadinya pembaca itu ga bingung.tau tentangmilihtabung shock yang 

baik, yang di MotorPlusjugadijelasinsihpatokanyadiliatdaribawah gitu aku biasanya 

Dari baca – bacaakujaditahupembalap road race sapaaja.  Kalau aku ga 

sibuk gitu ya nonton, trus juga kalau daerahnya deket.11 

 

Dari kedua wawancara diatas memperlihatkan tentang informasi yang 

diperoleh informan dalam membaca OtoPlus dan MotorPlus. informasi yang 

diperoleh meliputi informasi tentang trend modifikasi motor, info dan tips dalam 

otomotif, informasi liputan event balapan, dan informasi tentang safety riding di jalan 

pada informan yang membaca tabloid OtoPlus dan yang membaca MotorPlus. 

 
5.3 Komunitas YVCI-Sa 

Komunitas yang dibahas disini adalah komunitas YVCI-Sa yang merupakan 

tempat semua informan bergabung. Komunitas YVCI-Sa ini bertujuan untuk 

menyatukan pengguna motor Yamaha Vixion di kota Salatiga dan sekitarnya dalam 

sebuah wadah organisasi. Terbentuknya Yamaha Vixion Club Indonesia Chapter 

Salatiga pada tanggal 28 Oktober 2008. Hal ini dirasa perlu dikaji karena dalam 

komunitas ini mungkin memberi pengaruh dan informasi pada informan.  

 

5.3.1 Gambaran Komunitas YVCI-Sa 

Awal terbentuk Yamaha Vixion Club Indonesia Chapter Salatiga adalah saat 

pengendara Yamaha Vixion berkumpul di Lapangan Pancasila setiap jumat malam. 

Saat kumpul – kumpul ini tidak ada niatan membuat sebuah komunitas motor, hanya 

sekadar bertemu para pengguna motor Yamaha Vixion yang saat itu jumlahnya tidak 

                                                 
11

 Wawancara dilakukan 6 Agustus 2012 di rumah informan (Kebumen) 
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banyak. Peningkatan penjualan Yamaha Vixion di Salatiga menyebabkan banyaknya 

penggunanya di Kota Salatiga dan sekitarnya. Banyaknya pengguna Vixion di Kota 

Salatiga membuat mereka membuat sebuah komunitas motor dengan nama VIXCSA 

(Vixion Community Salatiga). Komunitas ini pada mulanya bersifat independen tidak 

bergabung dengan Yamaha Riders Club. Komunitas VIXCSA (Vixion Community 

Salatiga) bersifat lokal pada Kota Salatiga. Awalnya beranggotakan 15 orang.  

Semakin lama maka anggota komunitas VIXCSA (Vixion Community 

Salatiga) semakin banyak. Pada suatu hari komunitas Yamaha Vixion Club Indonesia 

Chapter Semarang berkunjung ke Salatiga dengan maksud untuk bersilaturahmi. 

Berawal dari kunjungan ini dan rapat intern dengan anggota, maka VIXCSA (Vixion 

Community Salatiga) dinyatakan bubar. Pembubaran dalam artian sudah tidak ada 

komunitas  VIXCSA (Vixion Community Salatiga) karena berubah menjadi Yamaha 

Vixion Club Indonesia Chapter Salatiga.  

Perubahan ini membuat Yamaha Vixion Club Indonesia Chapter Salatiga 

bergabung dengan komunitas Yamaha Vixion Club Indonesia yang besar dengan 

taraf nasional. Yamaha Vixion Club Indonesia adalah komunitas resmi yang bersifat 

non-profit yang tergabung dalam Yamaha Riders Club (YRC) dibawah naungan dari 

Yamaha Motor Kencana Indonesia (YMKI). Untuk bergabung dan resmi diterima 

kira – kira dibutuhkan waktu satu bulan. Karena harus menyiapkan berkas – berkas 

seperti data anggota, struktur organisasi, dan formulir pengajuan. 

Terbentuknya Yamaha Vixion Club Indonesia Chapter Salatiga pada tanggal 

28 oktober 2008. Club ini bertujuan untuk menyatukan pengguna motor Yamaha 

Vixion di kota Salatiga dan sekitarnya dalam sebuah wadah organisasi. Jadwal 

kopdar atau kumpulan rutin adalah tiap hari jumat mulai pukul 20.00 wib di Pujasera 

tepatnya di depan Dealer Viar. Untuk bergabung dan diterima Yamaha Vixion Club 

Indonesia Chapter Salatiga mengikuti ospek selama 9 bulan dan 10 kali turing selain 

itu motor diharuskan safety riding.  
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5.3.1.1 Logo Yamaha Vixion Club Indonesia Chapter Salatiga 

Logo yang dipakai pada dasarnya adalah terdiri dari dua bagian: 

1. Bagian pertama merupakan logo nasional, yang merupakan standart dari 

komunitas Yamaha Vixion Club Indonesia. 

Logo nasional diatas memiliki arti sebagai berikut : 

1. Tulisan V-IXION ditengah yang merupakan sama persis dengan yang 

diproduk merupakan unsur utama yang membuktikan bahwa kita merupakan 

club motor homogen dengan basis motor Yamaha Vixion. Serta tulisan 

YAMAHA diatas yang merupakan naungan kita, dan CLUB dibawah yang 

memperjelas arah organisasi kita sebagai club. 

2. Bagian tameng luar, tameng luar merupakan bentuk dari ”diamond”  yang 

mempunyai tiga lapisan. Lapisan terluar berwarna abu – abu muda, lapisan 

kedua abu – abu gelap, dan lapisan terdalam warna oranye. Berlian 

merupakan filosofi dari keabadian dan harapan bahwa YAMAHA VIXION 

CLUB dapat abadi dan secermelang berlian. 7 segi dalam tameng merupakan 

perlambang terbentuknya YVC yang berlapis 3 bagian(7 Juli 2007 atau 7-7-7) 

3. Warna oranye merupakan perlambang kedinamisan YAMAHA VIXION 

CLUB, keenerjikan, gairah serta semangat yang tidak pernah padam. Rasa 

percaya yang kuat dalam diri anggota, kecerdasan serta pendirian yang kuat di 

Yamaha Vixion Club. 

4. Warna abu – abu merupakan perlambang kenetralan kita serta bersikap 

dewasa serta jiwa muda Yamaha Vixion Club. 

5. Warna putih merupakan perlambang kejujuran, motivasi baik serta suci yang 

ada di dalam anggota Yamaha Vixion Club. 

6. Warna hitam merupakan perlambang ketegasan kita sebagai oragnisasi besar 

yang kuat. 
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Gambar 4.1 

Logo YVCI (Data Pribadi) 

2. Bagian kedua merupakan logo identitas, tiap chapter berbeda - beda. Logo 

dari Yamaha Vixion Club Indonesia Chapter Salatiga adalah lambang patung 

Ganesha yang merupakan ciri khas Kota Salatiga. Patung Ganesha terletak di 

jalan tentara pelajar  

 

Gambar 4.2 

Logo YVCI-Sa (Data Pribadi) 
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5.3.1.2 Visi dan Misi Yamaha Vixion Club Indonesia Chapter Salatiga 

Komunitas Yamaha Vixion Club Indonesia Chapter Salatiga memiliki visi dan misi 

sebagai berikut : 

 

Visi Yamaha Vixion Club Indonesia Chapter Salatiga 

1. Membangun persaudaraan sesama biker di Indonesia, khususnya pengendara 

motor Yamaha Vixion di Kota Salatiga. 

2. Membangun suatu komunitas yang mengedepankan kegiatan sosial dan 

menciptakan image yang baik di masyarakat umum guna menghindari 

pandangan buruk terhadap club motor 

Misi Yamaha Vixion Club Indonesia Chapter Salatiga 

1. Membangun komunikasi persaudaraan dengan komunitas Yamaha Vixion 

Club  di Salatiga maupun luar Salatiga, komunitas motor lyang berafiliasi 

dengan Yamaha Riders Club (YRC) dan komunitas motor lainya. 

2. Sikap saling menghormati dan memupuk persaudaraan antar anggota 

komunitas, pengguna kendaraan lainya. Tanpa ada unsur merendahkan dan 

antar anggota dan pengguna kendaraan lainya 

3. Mengadakan kegiatan yang bersifat membangun misalnya bakti sosial, 

touring, dan sosialisasi safety riding. 

 

5.3.1.3 Keanggotaan Yamaha Vixion Club Indonesia Chapter Salatiga 

Keanggotaan Yamaha Vixion Club Indonesia Chapter Salatiga bersifat 

terbuka untuk umum, sehingga orang dapat bergabung kedalamnya. Seorang yang 

ingin menjadi anggota Yamaha Vixion Club Indonesia Chapter Salatiga harus 

mengendari motor Yamaha Vixion dan berdomisili disekitar Salatiga. Anggota 

tersebut juga wajib melengkapi data administrasi, seperti fotocopy STNK, SIM, dan 
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mengisi formulir data diri. Pendaftar pada tahap ini akan masuk kategori calon 

anggota yang dalam komunitas ini atau yang disebut dengan prospek. Agar resmi 

diterima  menjadi anggota resmi, calon anggota tersebut haruslah mengikuti proses 

yang disebut ospek. Ospek ini selama sembilan bulan dengan dilihat keaktifanya 

dalam kegiatan yang diadakan YVCI-Sa seperti kumpul – kumpul dan touring 

minimal sepuluh kali. 

 

5.3.1.4 Struktur Organisasi Komunitas YVCI-Sa 

 Menurut Victor A. Thomson, sebuah organisasi adalah integrasi impersonal 

yang sangat rasional atas sejumlah spesial yang bekerja sama untuk menciptkan 

tujuan yang telah disepakati. Atau menurut Chester I. Banard mendefinisikan 

organisasi sebuah sistem yang memaksakan koordinasi kerja antara dua orang atau 

lebih. (Liliweri, 1997 : 23) Dalam sebuah organisasi struktur kepengurusan adalah hal 

yang penting. Sebuah organisasi dapat berjalan jika terdapat sebuah struktur yang 

jelas mengenai organisasi tersebut. Berikut ini adalah struktur organisasi dari 

Komunitas Yamaha Vixion Club Indonesia Chapter Salatiga periode 2008 – 2012 

 

 Ketua umum   : Teda Mahendra 

 Ketua  harian  : Arya 

 Wakil ketua harian : Besta 

 Sekertaris   : Memed 

 Bendahara   : Agung Kuncung 

 Seksi Tatib  : Agus, Lutfi 

 Seksi Touring  : Leffri, Yoga 

 Seksi Kopdar  : Erwin 
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5.3.1.5 Kegiatan Yang Dilakukan Komunitas YVCI-Sa 

 

 Yamaha Vixion Club Indonesia Chapter Salatiga memiliki beberapa kegiatan 

yang biasanya dilakukan seperti touring, acara kopdar setiap jumat malam mulai puku 

20.00 wib, bersilaturahmi dengan komunitas motor Yamaha Vixion Chapter lain, 

bakti sosial ke panti asuhan, membantu sosialisasi polisi dalam pelaksanaan Safety 

riding. Kegiatan diatas adalah kegiatan yang bersifat rutin, sedangkan kegiatan yang 

lainya yang skala besar adalah : 

1. Tanggal 28 oktober 2009 Yamaha Vixion Club Indonesia Chapter Salatiga 

mengundang komunitas Yamaha Vixion se-Jawa dan Bali untuk menghadiri 

ulang tahun pertamanya. Acara ini diadakan di lapangan Polres Salatiga. 

2. Menghadiri acara jambore nasional Yamaha Vixion Club Indonesia pertama 

pada 18 – 20 Desember 2009 di Ragunan 

3. Pada tanggal 18 – 20 november 2011 diadakan jambore nasional Yamaha 

Vixion Club Indonesia kedua. Jambore nasional ini bertempat di Wonogiri 

dan di acara ini diadakan pemecarahan rekor Museum Rekor Indonesia 

(MURI) dengan penggantian aki secara bersama-sama sebanyak 1.632 unit 

dan pengumpulan chapter klub motor injeksi terbanyak. 

 

5.3.2 Keterlibatan Informan Dalam YVCI-Sa 

 YVCI-Sa adalah komunitas yang diikuti oleh informan. Untuk itu penulis 

ingin melihat bagaimana lamanya bergabung dan peran informan dalam komunitas 

YVCI-Sa. Tentunya pada setiap informan memiliki peran yang berbeda serta 

informasi apa yang didapatkan dari komunitas YVCI-Sa. 

 

5.3.2.1 Lama bergabung dan peran di YVCI-Sa 

Rentang waktu bergabung informan dalam YVCI-Sa dihitung sejak awal 

bergabungnya sampai wawacara diambil yaitu 2012. Jika dihubungkan dengan 

terbentuknya YVCI-Sa maka anggota yang paling lama bergabung selama 4 tahun. 
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Dan anggota tersebut adalah termasuk pendiri dari YVCI-Sa. Untuk 

mempermudahnya maka akan disajikan pada tabel berikut : 

 

Tabel 5.9 

 Lama bergabung di YVCI-Sa 

 

 

 

 

 

 

 
Sumber : Data Diolah 2013 

 

 
Dari tabel diatas terlihat jika adanya perbedaan dari lamanya anggota yang 

bergabung di dalam komunitas YVCI-Sa. Paling banyak adalah selama 4 tahun 

sebanyak 4 orang, Mereka ini merupakan pendiri dari VIXCSA yang akhirnya 

berubah menjadi YVCI-Sa. Yang baru bergabung selama setahun sebanyak 2 orang. 

Perhitungan lamanya bergabung di YVCI-Sa dihitung sejak berdirinya YVCI-Sa 

yaitu 2008 sampai 2012. Informan yang bergabung selama 4 tahun berarti bergabung 

sejak awalnya YVCI-Sa pada tahun 2008. Yang bergabung selama 3 tahun adalah 

bergabung sejak 2009, bergabung selama 2 tahun berarti sejak 2010, dan yang 

terakhir bergabung selama 1 tahun berarti bergabung sejak tahun 2011. Berikut ini 

adalah wawancara dengan informan : 

 

Informan Teda menjelaskan awal terbentuknya hanya bernama VIXCSA yang 

kemudian bergabung dengan YVCI. Setelah itu berganti nama menjadi YVCI-Sa 

namun tetap mempertahankan tujuan utama komunitas yaitu menyatukan pengguna 

Vixion se-Salatiga. 

No Lama bergabung Jumlah Persentase 

1 4 tahun 4 50% 

2 3 tahun 1 12.5% 

3 2 tahun 1 12.% 

4 1 tahun 2 25% 

Jumlah 8 100% 
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Karena dulu belum ada niatan gabung YVCI, pas itu namanya juga VIXCSA. 

Suatu hari ada YVCI-Semarang yang berkunjung dan ngajak gabung ke YVCI. 

Setelah itu rapat dengan anggota jadinya kita daftarin ke YVCI pusat. Tujuanya juga 

sama menyatukan pengendara Vixion se Salatiga.12 

 

Informan Riyadi yang bergabung YVCI-Sa selama 2 tahun menjelaskan jika 

sebelum gabung di YVCI-Sa dirinya sudah mengetahui tentang YVCI-Sa. Namun 

tidak bergabung karena saat itu informan belum punya motor Vixion. Inilah hasil 

wawancara dengan informan : 

Soalnya aku dulu belum punya vixion, hehehe. Jadi ya belum bisa gabung 

disini. Tapi aku sebelumnya juga udah tahu tentang YVCI-Sa13 

 

 Informan Teda yang bergabung sejak awal menjelaskan awal terbentuknya 

YVCI-Sa dan tujuanya adalah untuk menyatukan pengendara Vixion se-Salatiga. 

Informan merupakan salah seorang pendiri VIXCSA yang merupakan cikal bakal 

YVCI-Sa. Sedangkan Informan Riyadi menjelaskan jika dirinya mengetahui tentang 

YVCI-Sa namun tidak bergabung dikarenakan informan belum memiliki Vixion. Dari 

sini terlihat jika motor Vixion merupakan salah satu syarat wajib untuk bergabung  di 

YVCI-Sa. 

 
5.3.2.2 Status dalam organisasi 

Dalam setiap organisasi tentu terdapat pengurus dan anggota di dalamnya. 

Begitu pula dalam YVCI-Sa terdapat struktur organisasinya. Beberapa pengurus dan 

anggota YVCI-Sa turut menjadi informan dalam penelitian ini. Berikut ini adalah 

gambaran tentang pengurus dan anggota dalam penelitian ini : 

 

 

                                                 
12

 Wawancara dilakukan 2 Agustus 2012 di rumah informan (Bancaan) 
13

 Wawancara dilakuakan 29 juli 2012 di rumah informan (Tingkir) 
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Tabel 5.10 

Peran Informan Dalam YVCI-Sa 

Sumber : Data Diolah 2013 

 

Dari tabel 5.4 terlihat jika sebanyak separuh informan dalam penelitian ini 

adalah pengurus dari komunitas YVCI-Sa. Yaitu sebanyak 4 orang menjadi pengurus, 

4 orang lainya menjadi anggota biasa. Atau dalam persentase masing – masing 50%. 

Agar lebih jelas tentang peran antara pengurus dan anggota maka akan 

penulisjabarkan peran informan dalam komunitas YVCI-Sa. 

 

5.3.2.3 Pemilihan Pengurus  YVCI-Sa 

Pengurus dalam penelitian ini adalah pengurus dari YVCI-Sa periode 2008 – 

2012. Pemilihan pengurus dilakukan dengan musyawarah antar anggota YVCI-Sa 

dan kesepakatan bersama. Pengurus disini adalah anggota YVCI-Sa yang memiliki 

kewajiban dan hak dalam mengatur anggota komunitas YVCI-Sa. Pengurus yang 

menjadi informan dalam penelitian ini adalah adalah Teda sebagai Ketua Umum. 

Lutfi sebagai seksi tatib, Yoga sebagai seksi touring, dan Memet sebagai sekretaris. 

Untuk mengetahui seperti apa peran dan fungsi dalam YVCI-Sa maka penulis akan 

jelaskan pada tabel berikut : 

 

 

 

 

 

No Peran Jumlah Persentase 

1 Pengurus 4 50% 

2 Anggota 4 50% 

Total 8 100% 
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Tabel 5.11 

Peran dan Fungsi dalam YVCI-Sa 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Data Diolah 2013 

 Dari tabel 5.11 terdapat perbedaan peran antara anggota dan pengurus YVCI-

Sa. Pengurus memiliki peran dan fungsi yang lebih dibandingkan dengan anggota. 

Pengurus mempunyai wewenang dalam memberikan petunjuk arahan kepada YVCI-

Sa, ,engatur hubungan dengan pihak luar, mengawasi pelaksanaan tata tertib di 

YVCI-Sa, koordinator kegiatan touring, mendata anggota baru di YVCI-Sa, dan 

mencatat segala hasil keputusan rapat YVCI-Sa. Sedagkan pada anggota peranya 

adalah menaati aturan YVCI-Sa dan memberi masukan dalam hal untuk kemajuan 

YVCI-Sa. Berikut ini adalah wawancara dari beberapa informan yang menujukan 

peran di dalam YVCI-Sa. 

 

Informan Teda yang merupakan ketua umum dari YVCI-Sa menjelaskan 

tentang peran dan tanggung jawabnya. Seperti berhubungan dengan YVCI chapter 

lain dan juga sebagai penasihat di dalam YVCI-Sa. Berikut ini hasil wawancara 

dengan informan : 

Aku yang ngatur hubungan dengan YVCI luar, misalnya seperti ada jambore 

aku yang koordinasi dengan chapter lain. Ya bisa dibilang perwakilanya dari YVCI-

No Peran Peran dan Fungsi dalam YVCI-Sa 

1 Pengurus Penasihat dalam YVCI-Sa 

Berhubungan dengan pihak luar 

Mengawasi tata tertib di YVCI-Sa 

Koordinator kegiatan touring 

Mendata anggota  

Mencatat hasil rapat 

2 Anggota Menaati aturan YVCI-Sa 

Memberi masukan 
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Sa, dalam YVCI-Sa aku juga jadi penasehat, misalnya jika ada masalah atau gimana 

di YVCI-Sa. Selama ini baik – baik aja, paling kalau ada cuman salah paham dengan 

seseorang tapi ya ntar juga baikan14 

 

Informan Yoga menjelaskan tentang peran dia sebagai seksi touring. 

Sebelumnya informan juga mempunyai pengalaman menjadi seksi touring pada 

komunitas motor lain diluar YVCI-Sa. Berikut hasil wawancara dengan informan : 

Aku ya bertanggung jawab selama touring, seperti mengatur keberangkatan, 

mengkoodinir anggota selama jalan. Nentuin rute jalan yang akan dilalui. Sebelum 

disini aku juga pernah jai seksi touring di komunitas motor lain, jadi ga masalah 

bagi aku.15 

 

Informan Lutfi yang menjadi seksi tatib menjelaskan jika dirinya bertugas 

untuk menertibakan  anggota YVCI-Sa. Misalnya dnegan mengingatkan agar tertib di 

jalan karena jika tidak tertib yang mendapat nama jelek adalah seluruh anggota 

YVCI-Sa. Berikut ini hasil wawancara dengan informan : 

mengatur agar anggota YVCI-Sa pada tertib. Tertibnya itu kaya tertib di 

jalan. Misalnya aku sering ingetin agar naek motor tidak ugal – ugalan. Karena gini 

kalau ada anak YVCI-Sa yang ugal –ugalan di jalan yang dapat jeleknya itu kita 

semua. Orang mikirnya wah anak YVCI-Sa naiknya ugal – ugalan. 16 

 

Informan Memet yang sebagai sekertaris bertugas sebagai mencatat informasi 

rapat, dan mendata anggota baru yang gabung di YVCI-Sa. Berikut ini hasil 

wawancara dengan informan : 

Aku ini biasa bagian aneh, biasanya sekertaris cewek tapi kok ya aku. 

Tugasku sih nyatat pas rapat jumat malam. Mengumpulkan data – data anggota baru 

                                                 
14

 Wawancara dilakuka, 2 Agustus 2012 di rumah informan (Bancaan) 
15

 Wawancara dilakukan 6 Agustus 2012 (gading) 
16

 Wawancara dilakukan 25 Juli 2012 di bengkel Las Sanjaya 
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kaya formulir dan fotocopy KTPnya. Kerjanya sih santai tapi paling repot kalau ga 

bawa bolpen itu aja sih.17 

 

 Informan Anto yang menjadi anggota YVCI-Sa menjelaskan jika sebagai 

anggota peranya adalah dengan memberi masukan terhadap YVCI-Sa. Informan 

menyadari jika setiap pengurus mempunyai perannya masing – masing dan siap 

membantu jika dibutuhkan 

Disini aku jadi anggota, mugkin aku bisa kasih kaya masukan buat kemajuan 

dari YVCI-Sa. Soal yang lain kan udah ada pengurusnya sendiri – sendiri. Kalau aku 

mencampuri juga salah kan mereka juga tau apa tugasnya sendiri – sendiri tapi 

misal diminta bantu ya mau.18 

 

 Dari hasil wawancara diatas menunjukan peran masing – masing di YVCI-Sa. 

Peran tiap pengurus berbeda tergantung dengan bagian masing – masing. Ketua 

sebagai penasihat dan berhubungan dengan pihak diluar YVCI-Sa. Pihak tatib 

menjalankan tugas untuk menertibakan anggota YVCI-Sa. Ada juga seksi touring 

yang mengkoodinir selama kegiatan touring. Dan sekretaris yang mencatat setiap 

hasil rapat dan mengelola data anggota YVCI-Sa. Anggota dalam YVCI-Sa berhak 

untuk memberikan masukan terhadap kemajuan YVCI-Sa 

 

5.3.2.4 Informasi yang diperoleh dari YVCI-Sa 

Dari penjelasan tentang lamanya bergabung dan status anggota YVCI-Sa 

dalam komunitas YVCI-Sa. Maka pada bagian ini akan penulis jabarkan tentang 

informasi apa yang didapatkan oleh informan. Dari semua informasi yang diperoleh 

kemudian akan ditarik suatu kesimpulan. 

 

 

                                                 
17

 Wawancara dilakukan 26 juli 2012 di rumah informan (Tingkir) 
18

 Wawancara dilakukan 6 Agustus 2012 di rumah informan (Kebumen) 



 70 

Tabel 5.12 

Informasi Yang Diperoleh Dari YVCI-Sa 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Data Diolah 2013 

 

Dari semua informan diatas, dapat disimpulkan jika mereka mendapat 

informasi yang sama. Yaitu seputar kewajiban safety riding di YVCI-Sa. Informasi 

kegiatan dari YVCI-Sa seperti touring. Dan informasi otomotif yang didapatkan saat 

kegiatan kumpulan. Berikut ini adalah beberapa wawancara dengan informan yang 

menunjukan infomasi apa yang didapat dari komunitas YVCI-Sa. 

 

Informan Yoga yang menjadi pengurus mengetahui tentang informasi 

kewajiban safety riding di YVCI-Sa, mendapat informasi dan tips otomotif dari setiap 

kumpulan anggotanya saling berdiskusi tentang otomotif. Informan juga mendapat 

informasi tentang agenda dan kegiatan YVCI-Sa. Berikut ini hasil wawancara dari 

informan tersebut : 

kalau kaya touring, pergi keluar kota selalu. kalau cuman keluar di deket 

malah ga pakai helm. Soalnya aturan di YVCI-Sa seperti itu, semua motor anggota 

wajib…aku tau dari internet, temen – temen yang bagi pengalaman, oto plus juga 

bisa. Contohnya kaya ini mengetahui setelan mesin untuk rasio oprek halaman itu 

kaya gimana….Selama ini ya banyak dengan YVCI aja, kalo diluar itu belum pernah. 

No Peran Informasi yang diperoleh 

1 Pengurus Informasi tentang otomotif 

Informasi kegiatan YVCI-Sa 

Kewajiban safety riding 

2 Anggota Informasi tentang otomotif 

Informasi kegiatan YVCI-Sa 

Kewajiban safety riding 
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Kita mau touring itu juga dirembug bukan langsung beragkat aja. kalau gini aku 

yang repot.19 

 

Informan Putra yang merupakan anggota mendapat informasi yang didapat 

adalah tentang kewajiban safety riding YVCI-Sa. Informasi dan tentang otomotif dari 

teman – teman di YVCI-Sa. Selain itu mendapat informasi tentang rencana dan 

agenda kegiatan YVCI-Sa yang selalu dirapatkan terlebih dahulu. Berikut ini hasil 

wawancara tersebut : 

Kalau modif kaya aku jelas  udah aturan wajib . Ya ga juga kadang ya 

seringlah melanggar lampu merah, juga pergi deket – deket ga pake helm 

gitu…..dari baca OtoPlus, tanya – tanya ke teman, internet, ya kadang kalau kita ke 

bengkel kita lihat – lihat itu bisa aja jadi ngerti…..yang aku tahu belum pernah sih 

touring diluar YVCI. Tapi kita seringnya dengan YVCI dan juga diarapatkan karena 

biar tahu peserta yang ikut sapa aja20 

 

 Dari kedua wawancara tersebut dapat ditarik kesimpulan jika perbedaan peran 

antara pengurus dan anggota ternyata tidak menimbulkan perbedaan. Informasi yang 

diterima dari komunitas YVCI-Sa sama. Kedua informan mendapat informasi tentang 

safety riding di YVCI-Sa, informasi dalam otomotif, dan informasi kegiatan dalam 

YVCI-Sa 

 

5.4 Efek Media Terhadap Informan 

 Dari pemaparan hasil penelitian diatas maka penulis akan menampilkan efek 

media yang terjadi pada informan. Tabloid Oto Plus dan Motor Plus memberitakan 

tentang trend modifikasi motor yang terbaru di Indonesia. Pemberitaanya 

disampaikan melalui rubrik yang bernama modifikasi pada tabloid MotorPlus dan 

OtoPlus. Dalam rubrik ini dijelaskan tentang spesifikasi dan bagian yang 

                                                 
19

 Wawancara dilakukan 6 Agustus 2012 di rumah informan (gading) 
20

 Wawancara dilakukan 29 Juli 2012 di rumah informan (Mrican) 



 72 

dimodifikasi oleh modifikator. Selain itu juga ditambah dengan gambar – gambarnya 

agar pembacanya makin paham tentang bagian yang dimodifikasi.  

Dari mengkonsumsi ini efek yang terjadi pada informan adalah pada awalnya 

mereka mengetahui trend modifikasi motor yang sedang terjadi di Indonesia. Hal ini 

ditunjukan pada tabel 5.8 dimana informan yang mengkonsumsi tabloid OtoPlus dan 

MotorPlus sama – sama mengetahui trend modifikasi. Dari mengetahui trend 

modifikasi motor maka pada tahap selanjutnya mereka menjadikan tabloid OtoPlus 

dan MotorPlus sebagai referensi dalam memodifikasi motor. Hal ini berkaitan dari 

pemberitaan yang disajikan yaitu berisi tentang trend modifikasi motor yang ada di 

Indonesia. Jika kita bandingkan maka tidak ada perbedaan antara informan yang 

mengkonsumsi tabloid OtoPlus dan MotorPlus. Dan juga tidak ada perbedaan dengan 

lamanya membaca tabloid OtoPlus dan MotorPlus. Namun dalam memodifikasi 

motor ini terdapat faktor biaya yang mempengaruhi.  

Responden Lutfi dan Wahyu memaparkan jika dalam memodifikasi motor 

juga dipengaruhi oleh biaya. Karena tingkat ekonomi setiap orang berbeda – beda hal 

ini tentu mempengaruhi dari perilaku modifikasi. Seperti ini adalah hasil wawancara 

dengan kedua responden tersebut. 

Pertama modifikasi itu tau motornya mau dibuat apa dulu. Ya ini tergantung 

orangnya beda – beda. Dari sini ntar bisa cari ide – idenya kaya aku dulu liat di 

OtoPlus, internet itu kan banyak tentang modifikasi motor. Trus budgetnya juga 

diitung soalnya itu yang beratnya disini. 21 

 

Yang gampang aja bro, kalau dimodifikasi aneh  - aneh ntar dulu aja.  Liat 

sikon dan duit. Sekarang ini kok butuhnya itu kok banyak banget. 22 

 

 Dari hal ini efek yang disampaikan oleh tabloid OtoPlus dan MotorPlus 

sebenarnya memberi pengaruh dalam referensi memodifikasi motor. Namun dari data 
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dilapangan juga diketahui jika tabloid OtoPlus dan MotorPlus itu terbatas. 

Ketebatasan ini dikarenakan faktor ekonomi yang mempengaruhi proses modifikasi 

motor yang dilakukan oleh informan. 

 

 Tabloid OtoPlus dan MotorPlus memberikan informasi mengenai tips dan 

info dalam dunia otomotif. Informasi yang diberikan tabloid OtoPlus melalui rubrik 

Kontek dan Oprek. Sedangkan pada tabloid MotorPlus melalui rubrik Bengkel dan 

Teknik. Dalam tampilanya tips dan informasi yang diberikan tabloid OtoPlus dan 

MotorPlus dikemas dengan gambar. Sehingga memudahkan pembacanya untuk 

memahami dan mempraktekan tips tersebut. Informasi yang diberikan bersumber dari 

mekanik bengkel yang sudah mempraktekanya. Penyajianya informasi yang diberikan 

menyangkut perawatan motor dan informasi tentang umum tentang otomotif.  

Dari penyajian info dan tips otomotif yang disajikan tabloid OtoPlus dan 

MotorPlus menimbulkan efek seperti yang ditunjukan pada tabel 5.8. Adanya 

perbedaan antara informaan yang membaca tabloid OtoPlus dan MotorPlus ternyata 

tidak ada perbedaan efek yang terjadi. Efek yang terjadi pada semua informan adalah 

mengetahui tentang info dan tips tentang otomotif. Untuk itu penulis akan 

menunjukan dari wawancara pada informan Teda : 

Kalau coba dulu pernah sih kaya buat yang ini aki motor ini biar awet harus 

sering kita bersihkan di bagian kutubnya ini. Soalnya ini sering banget ada yang aus 

kaya bekas putih – putih gitu. Tapi ga apa – apa tinggal kita gimana aja 

pemakaianya. Sampai sekarang seminggu sekali sering tak chek juga air akinya biar 

ga mati. 23 

 

Berdasarkan wawancara diatas diketahui jika informasi dari tabloid 

dijadikannya referensi dalam berperilaku. Dari adanya pengetahuan dan informasi 

ternyata tersebut memberi efek yang lebih luas, dimana semua informan pernah 
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mempraktekan informasi yang didapat dari tabloid OtoPlus dan MotorPlus. Sehingga 

dapat disimpulkan jika efek yang dihasilkan mempengaruhi sampai sisi psikomotorik 

dari informan. Informan yang pada awalnya mengetahui akhirnya mencoba info dan 

tips yang diberikan oleh OtoPlus dan MotorPlus. 

 

 Tabloid OtoPlus dan MotorPlus memberikan informasi tentang liputan dan 

info tentang kegiatan balapan di Indonesia. Informasi yang diberikan tabloid OtoPlus 

melalui rubrik Sirkuit. Sedangkan pada tabloid MotorPlus melalui rubrik sport. Event 

balapan di Indonesia yang diberitakan pada tabloid Oto Plus dan Motor Plus ada tiga 

jenis yaitu Drag race, Road race, dan Grasstrack. Drag race yaitu balapan dengan 

trek lurus dengan medan aspal. Yang biasanya dilakukan oleh dua orang joki untuk 

setiap racenya. Drag race cukup populer di Indonesia karena mudahnya arena yang 

dipakai (biasanya jalan raya). Model drag race ini juga sering dipakai untuk balapan 

liar pada malam hari. Grasstrack adalah balapan dengan di suatu sirkuit dengan 

medan tanah. Biasanya selalu ditambah dengan adanya superbowl sebagai tempat 

untuk jumping. Untuk event grasstrack peserta memakai mesin 2-tak dan memakai 

ban pacul. Untuk event kejurda minimal 17 lap dan event kejurnas  22 lap. Road race 

adalah balapan dengan mengitari sirkuit dengan medan aspal. Untuk event kejurda 

minimal 20 lap dan kejurnas 24 lap. Jenis motornya bermacam – macam mulai dari 

motor matic samapai bebek yang 2-tak maupun 4-tak.24  

Dari penyajian tentang liputan kegiatan event balapan dari OtoPlus dan 

MotorPlus memberi efek pada pembacanya. Efek yang diterima dari informan adalah 

mengetahui tentang liputan dan info tentang kegiatan balapan seperti  ditujukan pada 

tabel 5.8. Seperti yang ditujukan oleh wawancara dari informan Memet dan Wahyu :  

Yang dulu juga pernah ditampilin berita pembalap yang meninggal pas mau 

balapan. Ini ternyata pembalapnya kena serangan jantung mendadak. Kalau aku 

belum sih, dulu pernah diajak nonton tapi males, ga gratis, mbayar. Tapi kalau gratis 
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ya ga apa – apa. aku soalnya ga gitu seneng dengan balapan yang kaya gitu 

soalnya25 

 

Dari baca – baca aku jadi tahu pembalap road race sap aaja.  Kalau aku ga 

sibuk gitu ya nonton, trus juga kalau daerahnya deket. 26 

 

Dari wawancara itu terlihat jika informan mendapat informasi tentang liputan 

event balapan yang disajikan oleh tabloid OtoPlus dan MotorPlus. Dari informasi 

yang disajikan oleh media memberi efek tentang pengetahuan. Namun jika dilihat 

lebih jauh terdapat hal yang diluar perkiraan. Ternyata mereka tidak berminat untuk 

menonton kegiatan balapan tersebut. Hal ini disebabkan oleh banyak hal seperti 

malas menonton karena membayar, lokasi penyelengaraanya yang jauh, dan atau jika 

informan tidak sibuk. Jika dilihat bagaimana efek yang dihasilkan maka efek itu 

adalah berupa sebuah informasi yang menambah pengetahuan pembacanya. Efek ini 

tidaklah sampai memberikan pada perilaku untuk menonton kegiatan balapan 

tersebut. 

Selain itu terdapat pula informan yang tidak muncul efek tentang liputan 

kegiatan event balapan dari OtoPlus dan MotorPlus. Yakni pada informan Yoga dan 

Putra. Hal ini bisa dilihat dari coding lampiran wawancara dari Informan Yoga dan 

Puta. Kedua informan tersebut membaca OtoPlus dalam jangka waktu yang cukup 

lama yaitu selama 6 tahun pada informan Yoga dan 5 tahun pada informan Putra. Jika 

kita bandingkan dengan informan Riyadi yang membaca selama 3 tahun. Dapat 

disimpulkan jika lamanya membaca ternyata tidak mempengaruhi efek yang timbul 

pada informan. Ketidakmunculan pada kedua informan ini disebabkan Selective 

attention. Informan Yoga dan Putra cenderung menerima terpaan pesan tabloid 

OtoPlus yang sesuai dengan pendapat dan minatnya. Pada diri informan sendiri 
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ternyata tidak minat dengan kegiatan balapan, sehingga pada diri informan tidak 

merasa akan pentingnya event kegiatan balapan. 

 

Tabloid OtoPlus dan MotorPlus memberikan informasi tentang info safety 

riding melalui rubrik yang bernama Art riding. Safety riding adalah perilaku  

mengemudi yang aman yang bisa membantu untuk menghindari terjadinya 

kecelakaan lalu lintas. Safety riding merupakan dasar pelatihan berkendara lebih 

lanjut yang lebih memperhatikan keselamatan bagi pengemudi dan penumpang. 

Safety riding didesain untuk meningkatkan awareness (kesadaran) pengendara 

terhadap segala kemungkinan yang terjadi selama berkendara.27  

Dari info tentang safety riding ini menghasilkan efek pada informan. Informan  

yang membaca OtoPlus adalah mengetahui tentang informasi safety riding, 

sedangkan yang membaca MotorPlus merasa tidak mendapat informasi tentang safety 

riding. Hal ini terlihat pada tabel 5.8 yang menunjukan hal tersebut. Berdasar dari 

hasil lampiran wawancara, terdapat informan yang membaca tabloid OtoPlus yang 

juga tidak mendapat informasi safety riding. Informan yang tidak mendapat informasi 

safety riding adalah Lutfi dan Memet. Keduanya informan membaca OtoPlus selama 

8 tahun untuk Lutfi dan 5 tahun pada Memet. Jika kita bandingkan dengan informan 

Riyadi yang membaca selama 3 tahun akan terlihat jika lamanya membaca tidak 

mempengaruhi efek yang timbul. Karena pada informan Riyadi mendapat informasi 

tentang safety riding dari tabloid OtoPlus yang dibacanya. 

Dari tabel 5.8 diketahui pula jika jenis tabloid yang dikonsumsi 

mempengaruhi informasi yang diterima. Dalam kajian penulis tabloid MotorPlus 

sendiri terdapat rubrik yang membahas safety riding. Yaitu rubrik yang bernama art 

riding namun informan Anto dan Wahyu yang membacanya tidak mendapatkan efek 

pengetahuan safety riding.  
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Setelah mengetahui tentang safety riding di jalan dari OtoPlus dan MotorPlus, 

maka penulis ingin mengetahui bagaimana pelaksanaanya dalam kehidupan sehari – 

hari. Khususnya pada informan yang mengetahui safety riding dari tabloid yang 

dibacanya. Berikut ini adalah bentuk wawancara dari informan Yoga : 

safety riding dari OtoPlus juga ada tapi soal penerapanya aku belum tentu 

bisa, kalau kaya touring, pergi keluar kota selalu. kalau cuman keluar di deket malah 

ga pakai helm. Soalnya aturan di YVCI-Sa seperti itu, semua motor anggota wajib28 

 

 Dari wawancara dengan informan diatas dapat terlihat jika informan 

mengetahui safety riding. Namun dalam penerapanya, ternyata mereka tidak selalu 

menerapkanya sehari – hari. Jika dianalisis maka dapat dikatakan jika tabloid OtoPlus 

yang dibaca oleh informan memberi informasi berupa safety riding. Dari pengetahuan 

yang didapat ternyata tidak sampai dengan penerapan di keseharian. Saat mereka 

kumpulan komunitas YVCI-Sa, safety riding adalah hal yang wajib sehingga mereka 

melakukan itu. Namun jika untuk keluar sebentar informan mengakui tidak 

menerapkan safety riding dalam berkendara. Dalam hal ini safety riding dalam 

berkendara oleh informan dipangaruhi oleh komunitas YVCI-Sa. Karena YVCI-Sa 

adalah reference group dan membership group bagi informan. Sehingga informan 

akan menaati aturan yang berlaku saat didalam kelompoknya. 

  

5.5 Efek Komunitas Terhadap Informan 

Dari pemaparan hasil penelitian diatas maka penulis akan menampilkan efek 

komunitas yang terjadi pada informan. Karena komunitas yang diikuti memberi 

pengaruh pada informan. Efek yang diterima oleh informan dari komunitas ditujukan 

pada tabel 5.12. Dari tabel ini diketahui jika semua anggota dan pengurus YVCI-Sa 

mendapat informasi yang sama. Jika dilihat dari fungsi komunikasi kelompok maka, 

kelompok dapat pula memberikan pengetahuan dan informasi. Hal inilah yang 
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ditemukan dalam penelitian ini. Yaitu tentang info otomotif, Informasi kegiatan 

YVCI-Sa, dan Kewajiban safety riding.  

Dalam observasi penulis proses pertukan informasi dan pengetahuan tentang 

tentang info otomotif, Informasi kegiatan YVCI-Sa, dan Kewajiban safety riding.  

terjadi saat kegiatan kumpulan. Kumpulan ini adalah kegiatan wajib setiap jumat 

malam pukul 20.00 wib di Pujasera Salatiga. Mereka saling berbagi informasi, 

pengalaman, saling tanya jawab tentang otomotif. Dari kegiatan ini terjadi 

penyebaran informasi dari anggota ke anggota lainya. Sehingga terjadilah 

pertambahan informasi tentang otomotif di dalam anggota komunitas YVCI-Sa. Hal 

ini terlihat dengan wawancara dari informan Yoga berikut : 

Yang jelas kita saling sharing, temen – temen yang bagi pengalaman bisa jadi 

pengetahuan. malah kadang bantu langsung kalau lagi bertulin motor itu enaknya29 

 

Dari wawancara informan terlihat jika informan mendapat pengetahuan dan 

informasi dari komunitas YVCI-Sa. Pertambahan informasi dan pengetahuan ini 

berkaitan dengan model komunikasi yang dianut oleh YVCI-Sa. Yaitu model bintang 

dimana setiap anggota bebas berkomunikasi dengan anggota lainya. Dalam 

komunikasi kelompok,  kelompok yang diikuti oleh informan dapat memebrikan 

informasi dan pengetahuan dan informasi. Jika dilihat lebih jauh akan terlihat jika 

dalam informan menerapkan informasi yang diterima dari komunitas. Selain itu juga 

mereka saling membatu dengan sesama rekan di YVCI-Sa. 

 

Pada komunitas YVCI-Sa semua informan mendapat informasi tentang 

agenda kegiatan YVCI-Sa. Hal ini ditujukan pada tabel 5.12 dimana semua baik itu 

anggota atau pengurus mendapat informasi yang sama tentang agenda kegiatan 

YVCI-Sa. Dalam observasi penulis,  informasi kegiatan YVCI-Sa disampaikan saat 

rapat kumpulan jumat malam pukul 20.00 wib di Pujasera Salatiga. Kegiatan yang 

                                                 
29

 Wawancara dilakukan 6 Agustus 2012 di rumah informan (gading) 



 79 

disampaikan meliputi kegiatan touring, ataupun jambore nasional yang akan 

dilakukan YVCI-Sa. 

Dalam kegiatan touring ataupun jambore ini YVCI-Sa berhubungan dengan 

sesama komunitas YVCI-Sa tidak pernah diluar dari kelompok YVCI. Dalam 

berhubungan dengan komunitas motor lain selalu dirapatkan bersama saat kumpulan. 

Hal ini seperti yang diutarakan oleh informan Teda yang merupakan Ketua dari 

YVCI-Sa : 

Kita rapatkan dulu dengan anggota, karena kita berkunjung ke komunitas 

motor lain bawa nama YVCI-Sa. Selama ini kita emang banyaknya ke YVCI, belum 

pernah di komunitas lain30 

 

Dari hal ini dapat disimpulkan jika semua anggota YVCI-Sa mendapat 

informasi tentang kegiatan YVCI-Sa berasal dari dalam komunitas YVCI-Sa. Selain 

itu YVCI-Sa berperan menentukan kegiatan touring dengan dirapatkan dengan 

anggota. Mengenai informan yang mengetahui tentang kegiatan YVCI-Sa maka hal 

ini berkaitan dengan fungsi komunikasi kelompok, yaitu memberikan informasi dan 

pengetahuan yang dalam hal ini adalah kegiatan YVCI-Sa. Mengenai YVCI-Sa yang 

cenderung berhubungan dengan sesama YVCI, hal ini disebabkan oleh YVCI-Sa 

adalah bagian dari sebuah komunitas besar yaitu Yamaha Vixion Club Indonesia. 

Sehingga sesama chapter dari YVCI merasa satu keanggotaan dari membership group 

YVCI. 

 

Semua informan yang merupakan anggota YVCI-Sa mendapat informasi 

tentang safety riding dalam komunitas YVCI-Sa. Hal ini ditujukan pada tabel 5.12 

dimana semua anggota dan pengurus mendapat informasi yang sama yaitu tentang 

safety riding. Safety riding adalah aturan yang berlaku bagi semua anggota YVCI-Sa. 

Dalam observasi, penulis menemukan jika setiap kumpulan seksi tatib selalu 
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mengingatkan anggota YVCI-Sa agar selalu tertib di jalan dan safety riding. Dalam 

kegiatan kumpulan semua anggota mematuhi aturan safety riding ini seperti memakai 

helm.  

Dari kajian penulis tentang bagaimana penerapanya, diketahui jika dalam 

penerapanya dipengaruhi oleh komunitas. Hal ini penulis temukan dari wawancara 

dari seorang informan Memet : 

aku jadi tahulah safety riding. hehehe tapi yang sulit itu kan prakteknya. Pas 

kumpulan juga diingetin tentang aturan ini jika anggota ngelanggar31 

 

Dari hal wawancara diatas dapat disimpulkan jika informan menyadari dan 

mengetahui tentang safety riding dari dalam komunitas. Hal ini terjadi karena fungsi 

komunikasi kelompok sebagai sarana penyebaran informasi dan pengetahuan. Dari 

pengetahuan ini maka ditarik lebih jauh pada penerapaanya. Dari penerapanya 

informan mengakui jika tidak selalu safety riding. Dalam kegiatan YVCI-Sa seperti 

kumpulan, informan melakukan safety riding. Hal ini disebabkan oleh YVCI-Sa oleh 

informan dijadikan oleh reference group. Sehingga saat berada dalam kegiatan 

YVCI-Sa menjadikannya sebagai acuan. Sedangkan diluar YVCI-Sa informan tidak 

terikat aturan komunitas, hal inilah yang menyebabkan informan tidak berperilaku 

safety riding diluar dari komunitas YVCI-Sa 

 

5.6 Tipology Efek Mc, Quaill 

Dari hasil penelitian diatas, maka penulis akan membaginya kedalam tipologi 

efek Dennis Mc,Quaill. Dalam tipologi Mc,Quaill membagi efek media secara dua 

garis besar. Yaitu efek terencana sebagai efek yang diharapkan terjadi baik oleh 

media massa sendiri. Dan tidak terencana sebagai efek yang benar-benar di luar 

kontrol media, diluar kemampuan media ataupun orang lain yang menggunakan 

media. Kedua efek itu dibagi pada jangka waktunya yaitu jangka pendek dan jagka 

waktu yang lama. 
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5.6.1 News Learning 

Efek news learning adalah efek yang bertujuan memberi pengetahuan dan 

informasi dalam bentuk berita. Sehingga informan mengetahui tentang berita dan 

informasi yang disampaikan OtoPlus dan MotorPlus. Efek news learning adalah 

bagian dari efek terencana, karena tabloid OtoPlus dan MotorPlus merencakanakan 

timbulnya efek berupa pengetahuan dan informasi pada informan. Efek news learning 

adalah bagian efek dalam jangka pendek, karena efek yang berupa informasi secara 

cepat dan langsung pada diri informan. Jika dilihat dari fungsi komunikasi massa 

maka hal ini berkaitan dengan fungsi to inform. Karena tabloid OtoPlus dan 

MotorPlus menyampaikan informasi kepada pembacanya. Dari gambaran ini maka 

ada beberapa informasi yang diperoleh informan yang merupakan bagian news 

learning. 

Tabloid OtoPlus dan MotorPlus memberikan informasi berita tentang trend 

modifikasi motor. Keduanya mengemas informasi trend modifikasi pada rubrik yang 

sama – sama bernama modifikasi. Dalam rubrik ini ditampilkan berita dan informasi 

modifikasi motor. Berdasar tabel 5.8 terlihat jika informan dalam penelitian ini 

mendapat informasi trend modifikasi motor dari tabloid OtoPlus dan MotorPlus. Hal 

inilah yang direncanakan oleh tabloid OtoPlus dan MotorPlus yang memang 

memberikan informasi tentang trend modifikasi motor. Dari analisis sebelumnya efek 

yang terjadi adalah informan menerapkan pengetahuan yang diterimanya dari tabloid 

OtoPlus dan MotorPlus. Bentuk lebih jauh dari informasi yang diterima adalah  

penerapan dalam memodifikasi motor. Mereka menjadikan tabloid OtoPlus dan 

MotorPlus referensi dalam memodifikasi motor. 

 

Tabloid OtoPlus dan MotorPlus memberikan tips dan info dalam dunia 

otomotif bagi pembacanya. Untuk memenuhinya tabloid OtoPlus memberikanya 

melalui rubrik yang bernama Kontek dan Oprek yang membahas informasi dan tips 

seputar motor. Sedangkan MotorPlus memberikanya pada rubrik yang bernama 

Teknik dan Bengkel. Dalam tabel 5.8 ternyata informan mendapat informasi tentang 
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tips otomotif dari tabloid OtoPlus dan MotorPlus. Hal inilah yang direncanakan oleh 

tabloid OtoPlus dan MotorPlus kepada pembacanya. Sehingga dapat disimpulkan jika 

tabloid OtoPlus dan MotorPlus memberi efek news learning pada informasi dan tips 

tentang otomotif bagi pembacanya. Pada analisis diketahui juga sebelumnya jika 

pengetahuan yang didapat dari OtoPlus dan MotorPlus pernah mereka terapkan. Efek 

news learning telah menyentuh sisi psikomotorik dari informan. 

 

Tabloid OtoPlus dan MotorPlus memberikan informasi tentang liputan dan 

info tentang kegiatan balapan di Indonesia. Tabloid OtoPlus memberikan berita 

tersebut pada rubrik sirkuit dan MotorPlus pada rubrik sport. Berdasar tabel 5.8 

menunjukan jika informan mendapat informasi dan tentang berita balapan melalui 

tabloid OtoPlus dan MotorPlus. Kesimpulanya adalah ternyata tabloid OtoPlus dan 

MotorPlus memberi efek news learning sehingga informan mengetahui informasi 

tentang liputan dan info tentang kegiatan balapan di Indonesia. hal ini yang memang 

direncanakan oleh tabloid OtoPlus dan MotorPlus. 

Jika dikaji lebih jauh ternyata efek yang terjadi pada informan adalah pada 

tataran informasi. Karena pada analisis 5.4 Efek Media Terhadap Informan terlihat 

jika efek yang dihasilkan tidak mencapai sisi psikomotorik. Informan tidak menonton 

kegiatan balapan yang ada. Hal ini disebabkan oleh banyak hal seperti Hal ini 

disebabkan oleh banyak hal seperti : malas menonton karena membayar, lokasi 

penyelengaraanya yang jauh, dan atau jika informan tidak sibuk.  Hal ini penulis 

temukan pada wawancara dari informan Memet dan Wahyu :  

Yang dulu juga pernah ditampilin berita pembalap yang meninggal pas mau 

balapan. Ini ternyata pembalapnya kena serangan jantung mendadak. Kalau aku 

belum sih, dulu pernah diajak nonton tapi males, ga gratis, mbayar. Tapi kalau gratis 

ya ga apa – apa. aku soalnya ga gitu seneng dengan balapan yang kaya gitu 

soalnya32 

                                                 
32

 Wawancara dilakukan 26 juli 2012 di rumah informan (Tingkir) 



 83 

Dari baca – baca aku jadi tahu pembalap road race sapa aja.  Kalau aku ga 

sibuk gitu ya nonton, trus juga kalau daerahnya deket. 33 

 

5.6.2 Distribusi Pengetahuan 

Distribusi pengetahuan adalah terjadinya distribusi pengetahuan diantara 

kelompok sosial. Dari distribusi pengetahuan ini dapat dapat terjadi kesenjangan 

informasi diantara kelompok itu. Distribusi pengetahuan adalah bagian dari efek yang 

tidak terencana dari tabloid OtoPlus dan MotorPlus. Timbulnya distribusi 

pengetahuan terjadi dalam jangka waktu lama.  

Distribusi pengetahuan terjadi dalam penyebaran info dan tips di bidang 

otomotif. Sejatinya tabloid OtoPlus dan MotorPlus hanya sekedar memberikan 

informasi tentang info dan tips di dalam otomotif kepada pembacanya. Namun diluar 

dari perencanan tabloid OtoPlus dan MotorPlus terjadi distribusi pengetahuan. 

Timbulnya ini karena adanya interaksi anggota dalam YVCI-Sa. Mereka 

membicarakan tentang info dan tips ataupun saling memberi tahu tentang dunia 

otomotif. Hal ini dipengaruhi oleh pola komunikasi yang diterapkan di dalam YVCI-

Sa dimana setiap anggota bebas berbicara dengan anggota lainya. Atau disebut juga 

dengan model bintang. 

Pada tabel 5.12 semua informan baik itu pengurus maupun anggota 

mendapatkan informasi tentang info dan tips otomotif. Prosesnya adalah dengan 

mereka saling berdiskusi, tanya jawab dengan teman – teman lainya. Proses ini terjadi 

secara spontan dan tanpa pengaruh dari komunitas YVCI-Sa. Terjadinya penyebaran 

pengetahuan pada saat mereka berada dalam kegiatan kumpulan YVCI-Sa yaitu saat 

jumat malam. 

 Dari interaksi dan diskusi tentang otomotif ini menyebabkan bertambahnya 

informasi bidang otomotif pada diri informan. Informasi yang dibahas bukan hanya 

berasal dari tabloid Oto Plus dan MotorPlus, tapi juga pengalaman pribadi dan 
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informasi yang didapat diluar tabloid OtoPlus dan MotorPlus. Jika dikaji lebih 

mendalam dari efek ini menyentuh sisi psikomotorik informan. Karena mereka 

menerapkan informasi otomotif yang didapat dari dalam komunitas YVCI-Sa. Dari 

hal ini dapat disimpulkan jika efek distribusi pengetahuan terjadi pada semua 

informan dalam penelitian ini. Berikut ini adalah wawancara dengan informan Lutfi 

dan Yoga yang menunjukan hal tersebut : 

jadi tahu motor ya, misalnya aku ada yang rusak trus temen – temen disini 

yang tau juga mau bantuin. Sama – sama bantulah34 

Yang jelas kita saling sharing, temen – temen yang bagi pengalaman bisa jadi 

pengetahuan. malah kadang bantu langsung kalau lagi bertulin motor itu enaknya35 

 

5.6.3 Reaksi Individu 

Reaksi individu adalah suatu bentuk reaksi personal terhadap pesan yang 

disampaikan media. Bentuk reaksi individu yang disampaikan adalah 

mempertahankan perilaku dan informasi individu ataupun penolakan. Reaksi individu 

adalah bagian efek tidak terencana karena reaksi yang ditimbulkan informan tidak 

sesuai dengan rencana yang diharapkan oleh tabloid OtoPlus dan MotorPlus. Reaksi 

Individu adalah bagian efek media massa dalam jangka waktu pendek sehingga 

bersifat langsung.  

Pada OtoPlus dan MotorPlus terdapat rubrik yang bernama Art riding. Art 

riding yang membahas tentang pentingnya safety riding dalam berkendara di jalan. 

Tujuannya adalah agar pembaca mengetahui dan menerapakan safety riding dalam 

berkendara di jalan. Konsep Safety riding adalah perilaku  mengemudi yang aman 

yang bisa membantu untuk menghindari terjadinya kecelakaan lalu lintas. Safety 

riding merupakan dasar pelatihan berkendara lebih lanjut yang lebih memperhatikan 

keselamatan bagi pengemudi dan penumpang. Safety riding didesain untuk 
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meningkatkan awareness (kesadaran)  pengendara terhadap  segala  kemungkinan  

yang terjadi selama berkendara.36 

Dalam komunitas YVCI-Sa juga mewajibkan anggotanya wajib safety riding 

di jalan. Bahkan di tabel 5.12 diketahui jika semua informan mendapat informasi 

safety riding dari komunitas YVCI-Sa. Pada tabel 5.8 informan juga mendapat 

informasi safety riding dari tabloid OtoPlus dan MotorPlus. Dari kedua sumber 

informasi ini penulis ingin melihat bagaimana penerapanya. Untuk itu penulis akan 

mememberikan hasil wawancara Teda : 

Ya aku tahu kalau itu penting dari OtoPlus, polisi atau yang lain,  disinijuga 

sering kasih tahu. Ya  cek sendiri, mana ada yang kurang. Semuanya komplit, Selama 

di kegiatan seperti kumpulan / touring harus . Tapi kalau cuman keluar sebentar ya 

ga apa – apa37 

 

Dari wawacancara itu informasi yang didapat safet riding dari banyak sumber, 

mulai media, polisi, komunitas, dan lain – lain. Namun dalam prakteknya tidak 

selamanya semua informan berperilaku safety riding di jalan. Seperti jika informan 

pergi dalam jarak dekat atau cuman sebentar tidak akan memperhatikan sisi 

keselamatan seperti memakai helm. Dari wawancara ini jika dihubungkan dengan 

perilaku informan maka diketahui jika tidak konsisten penerapanya. 

Ketidakkonsistenan ini dipengaruhi oleh peran dari komunitas. Dimana YVCI-Sa 

yang menetapkan aturan kewajiban safety riding. Dari aturan ini informan 

menerapkan safety riding di kegiatan YVCI-Sa. Perilaku yang informan yang tidak 

safety riding ini adalah bagian dari reaksi individu. Karena efek pada informan diluar 

dari perencanaan tabloid OtoPlus dan MotorPlus. Tabloid OtoPlus dan MotorPlus 

merencankan tentang menjalankan safety riding di jalan tapi faktanya tidak begitu 

berhasil. 

                                                 
36

 Ariwibowo, Raditya. Hubungan Antara Umur, Tingkat Pendidikan, Pengetahuan, Sikap Terhadap 

Praktek Safety Riding Awareness Pada Pengendara Ojek Sepeda Motor di Kecamatan Banyumanik : 

Jurnal Kesehatan Masyarakat 2013. Universitas Diponegoro 
37

 Wawancara dilakukan 2 Agustus 2012 di rumah informan (Bancaan) 



 86 

Tabloid OtoPlus dan MotorPlus pada setiap edisinya terdapat rubrik yang 

membahas tentang komunitas motor yang ada di Indonesia. Rubrik ini berisi tentang 

berita liputan kegiatan komunitas motor (seperti jambore, bakti sosial, touring), dan 

profil komunitas motor. OtoPlus mengemas rubrik seperti ini pada rubrik yang 

bernama klub dan pada MototPlus bernama klub EmPlus. Agenda dari tabloid 

OtoPlus dan MotorPlus adalah merecanakan sebuah sarana komunikasi antar 

komunitas motor melalui rubrik tersebut.  

Dari rubrik yang disampaikan ternyata agenda media tidak timbul di dalam 

informan hal ini terlihat dari tabel 5.8. Hal ini disebabkan oleh pengaruh dari 

komunitas YVCI-Sa. Hal ini bisa dibuktikan dari tabel 5.11 dimana pengurus yang 

mewakili dari komunitas YVCI-Sa. Berdasarkan observasi, penulis menemukan jika 

dalam berhubungan dengan komunitas motor lain maka akan dirapatkan saat 

kumpulan YVCI-Sa. Untuk diambil keputusan bersama antar semua anggota. Selama 

ini YVCI-Sa selalu berhubungan dengan sesama komunitas dalam wadah YVCI. Hal 

ini akan penulis perlihatkan pada wawancara informan Riyadi berikut ini :  

Dalam kumpulan juga selalu dibahas bareng sih acara kaya touring itu. tapi 

ya mesti ke nyambangi YVCI chapter lain38 

 

Dari hasil wawancara tersebut terlihat jika informan tidak dapat mengambil 

keputusanya sendiri. Informan dipengaruhi oleh keputusan komunitas YVCI-Sa. Hal 

ini terjadi karena informan menjadikan YVCI-Sa sebagai reference group bagi 

informan. Sehingga informan mengikuti apapun keputusan yang telah dirapatkan 

dalam YVCI-Sa dan menjadikanya sebagai acuan. Dilihat dari agenda media maka 

efek yang ditimbulkan tidak sesuai dengan agenda media. Karena media OtoPlus dan 

MotorPlus merencanakan sebagai sarana komunikasi dengan komunitas motor lain. 

Sehingga efek yang terjadi pada informan adalah bagian reaksi individu. Efek yang 

timbul dari informan ternyata dipengaruhi oleh komunitas YVCI-Sa. 
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