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BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Perkembangan Internet dan Media Baru di Indonesia

Istilah konvergensi merujuk pada integrasi telepon, komputer, dan teknologi media 

(broadcasting) dan integrasi bisnis, pasar, dan interaksi sosial. Sejak 1990-an, dengan 

konvergensi di antara isi media, telekomunikasi dan komputerisasi interaktif, situasi telah 

berubah secara radikal, model media satu-untuk-semua telah digantikan dan sekarang 

‘konten’ telah terintegrasi dengan telekomunikasi dan interaktivitas komputer, 

memungkinkan komunikasi ‘banyak-ke-banyak’, termasuk individu pribadi ke individu 

pribadi (Hartley, 2010:168, 188). Dalam buku Komunikasi 2.0 “Toeritisasi dan Implikasi”, 

Hedi Pudjo Santosa (Fajar Junaedi (ed), 2011:41) mengungkapkan bahwa digitalisasi dan 

konvergensi semua aspek media menjadi identitas awal dari New Media (media baru), 

selain itu sifat yang semakin interaktif serta koneksi dengan anggota jejaring menjadi hal 

yang penting. Hal ini tertuang dalam penulisannya yang berjudul Implikasi Media Sosial 

pada Perkembangan Ilmu Komunikasi.

Ciri-ciri utama yang menandai perbedaan antara media baru dengan media lama 

(konvensional) berdasarkan perspektif pengguna (McQuail dikutip oleh Rahardjo, Fajar 

Junaedi (ed), 2011:14-15), yaitu:

1. Interactivity: diindikasikan oleh rasio respon atau inisiatif dari pengguna terhadap 

‘tawaran’ dari sumber/ pengirim (pesan).

2. Social presence (sociability): dialami oleh pengguna, sense of personal contact

dengan orang lain dapat diciptakan melalui penggunaan sebuah medium.

3. Medium richness: media (baru) dapat menjembatani adanya perbedaan kerangka 

referensi, mengurangi ambiguitas, memberikan isyarat-isyarat, lebih peka dan lebih 

personal.

4. Autonomy: seseorang pengguna merasa dapat mengendalikan isi dan 

menggunakannya dan bersikap independen terhadap sumber.

5. Playfulness: digunakan untuk hiburan dan kenikmatan.

6. Privacy: diasosiasikan dengan penggunaan medium dan/ atau isi yang dipilih.

7. Personalization: tingkatan dimana isi dan penggunaan media bersifat personal dan 

unik.

Perbedaan kedua media tersebut didukung pula oleh pendapat Toffler dalam buku 

karangan Kumoroto dan Subandono (1998) yang menyebutkan bahwa manusia pernah dan 
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sedang menjalani peradaban dari tiga gelombang. Gelombang pertama adalah gelombang 

dimana tahapan manusia ditandai dengan peradaban agraris dan pemanfaatan energi 

terbarukan (8000 sebelum masehi-1700). Gelombang kedua ditandai dengan munculnya

revolusi industri (1700–1970-an). Dan gelombang terakhir adalah peradaban yang 

didukung dengan kemajuan teknologi informasi, pengolahan data, penerbangan, aplikasi 

luar angkasa, bioteknologi dan komputer (lihat juga Sonny Yuliar dkk, 2001).

Berdasarkan realitas yang ada, sudah jelas bahwa kita berada pada gelombang 

ketiga, dimana kita hidup di zaman yang ditopang oleh kemajuan teknologi informasi

seperti salah satunya new media yang memicu terjadinya ledakan informasi. Ledakan 

informasi yang terjadi membawa perubahan besar dalam kehidupan umat manusia. Kita 

telah mengalami masa peralihan dari masyarakat industri menjadi masyarakat informasi.

Informasi saat ini menjadi bagian penting dalam kehidupan manusia, baik itu individu 

maupun institusi. Informasi ikut berperan dalam menentukan keberhasilan seseorang dan 

institusi. Media baru yang bermunculan dan didukung oleh teknologi, akan menjadi bagian 

yang sangat banyak menyajikan berbagai berita (Knight & Alexis, 2009).

Internet menghasilkan bentuk komunikasi baru yang menurut Castells (2009) 

disebut sebagai mass-self communication, yang memiliki karakteristik mirip dengan 

komunikasi massa, seperti:

a. Kehadiran, dalam proses, penerima pesan. Dalam kasus internet, pesan dapat 

dibaca sandinya dengan program yang dikenal untuk mereka mengaksesnya.

b. Berpotensi mencapai khalayak global. Kehadiran komputer, khalayak global 

menyadari bahwa melalui koneksi internet dan penggunaan jaringan p2p. 

Dalam jaringan jenis ini, koordinasi atas nama server tidak perlu. Jadi, tidak ada 

struktur yang hierarki dan komunikasi berada pada bentuk yang horizontal.

Seperti di dalam komunikasi massa, pihak yang terlibat adalah konsumen dan 

sumber produksi. Hubungan ini berbeda dengan komunikasi dalam internet, pihak yang 

terlibat antara klien dan server adalah klien mengkonsumsi dan server menawarkan 

sumber. Jadi, dari server, klien dapat menggunakan berbagai software dari server dan 

menggunakan software tersebut untuk berproduksi, entah seorang professional atau tidak. 

Dari prosesnya, pesan dapat dipublikasikan dan diterima dalam waktu bersamaan baik 

secara privat atau publik, tergantung tujuan komunikasi (Castells dikutip oleh Nechita, 

2012:31-33).

Bentuk komunikasi baru ini mucul bersamaan dengan evolusi Web 2.0 dan Web 

3.0 dan hasil perpaduan antara teknologi baru yang didukung kemajuan grafis dan interface 
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dalam komputer, gadget dan aplikasi-aplikasi software baru, semuanya mendukung 

interaksi meskipun menggunakan avatar dengan ruang 3D (seperti Second Life). 

Perkembangan internet ini dapat dirasakan di Indonesia sebagai negara berkembang, yang 

masuk ke dalam peringkat ke empat di Asia (setelah Cina, India dan Jepang), dan ke 

delapan di dunia dalam penggunaan internet, yang diperkirakan mencapai 55 juta dengan 

penggunaan teknologi yang ada sekarang. 

Gambar3. Daftar Negara Pengguna Internet di Asia Tahun 20126

Namun, dalam hal penetrasi jaringan internet, Indonesia tertinggal jauh dari negara 

lain dengan 22,4% populasi yang dapat terkoneksi dengan internet. Meskipun, angka 

tersebut sudah ditambah 14.1% pada Maret 2011 (Nielsen, 2011)7. Tapi, setelah melewati 

beberapa tahun, jumlah pengguna internet bertambah secara signifikan. 

6 Internet World Stats. 2012. Internet Users in Asia 2012 Q2. http://www.internetworldstats.com/stats3.htm. 
diunduh pada 31 Maret 2013, pukul 24.48 WIB.
7Nielsen. 2011. Indonesia The Most Reliant On Mobile Internet Access Across Southeast Asia: Nielsen”. 
http://id.nielsen.com/news/Release110711.shtml, diunduh Desember 2011.
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Berdasarkan APJII (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia), jumlah 

pengguna melompat tinggi sekitar 770% selama 1998-2002, dari satu juta pada 1998 

menjadi 4,5 juta pada 2002; kemudian hampir berganda dari 16 juta pada 2005 menjadi 31 

juta pada 2010 (APJII, 2010)8. Data di atas merupakan laporan yang dikemukakan oleh 

InternetWorldStats bahwa peningkatan pengguna internet di Indonesia sudah berkisar 55 

juta pada Maret 2012. Peningkatan ini didukung dengan hadirnya ICT (Information and 

Communication Technology) yang semakin berkembang di kalangan masyarakat 

Indonesia. Terdapat satu sebutan untuk masyarakat Indonesia dalam menggunakan internet 

dan new media sekarang, yaitu “always on-line” generation (Nugroho, 2011a:30).

Apa yang dilakukan masyarakat Indonesia saat mereka online? Dari data-data 

survey pemerintah (Kominfo, 2010) dan independent market research IPSOS, menyatakan 

bahwa netters di Indonesia adalah heavy-weight social media users: mereka paling sering 

mengunjungi media sosial saat online. Indonesia juga bahkan berada di peringkat pertama 

di dunia dengan rata-rata 83% orang menggunakan internet juga menggunakan media 

sosial (IPSOS, 2012)9.

Untuk jutaan Indonesian onliners, tidak hanya menjadi online saja, tetapi mereka 

membagikan kehidupan sehari-hari mereka dalam media sosial juga menjadi pusat dari 

kegiatan komunikasi, seperti yang diungkapkan oleh Descartes mengenai “Communico 

ergo sum- I share therefore I am”. Semakin sering dan banyak menggunakan jejaring 

sosial maka ini merupakan salah satu cara untuk tetap terkoneksi dengan kolega, sahabat 

dan keluarga, tanpa dibatasi ruang dan waktu. Sebagai dampaknya, tidak hanya jarak 

antara privasi dan kehidupan sosial semakin cepat menjadi kabur, tetapi juga keterikatan 

hubungan antara kehidupan nyata (offline) dan kehidupan maya (online) menjadi sulit 

untuk dibedakan (Yanuar dan Sofie, 2012: 60).

8
APJII. 2010. Statistics of APJII (Indonesian Internet Service Providers Association). 

http://www.apjii.or.id/dokumentasi/statistik.php, diakses 12 December 2010.
9IPSOS. 2012. Most Global Internet Users Turn to the Web for Emails (85 per cent) and Social Networking 
Sites (62 per cent), http://www.ipsos-na.com/news-polls/pressrelease.aspx?id=5564. IPSOS press release.
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Berikut adalah tiga fitur utama internet (Severin dan Tankard, 2011:7), yaitu:

a. Email. Jutaan orang kini berkomunikasi dengan menggunakan pesan elektronik, 

atau email.

b. Newsgroup dan Mailing Lists. Kedua sistem ini berbagi pesan secara elektronik 

yang memungkinkan orang-orang tertarik pada masalah yang sama untuk saling 

bertukar informasi dan opini. 

c. World Wide Web atau yang dikenal WWW merupakan sebuah sistem informasi 

yang dapat diakses melalui komputer lain secara cepat dan tepat. 

Pierre Levy, penulis buku “Cyberculture” melihat the World Wide Web (WWW) 

sebagai ruang terbuka, luwes dan lingkungan informasi yang dinamis. WWW

memungkinkan orang untuk mengembangkan orientasi baru terhadap pengetahuan dan 

karenanya terikat dalam suasana yang lebih interaktif, berbasis komunitas, lingkungan 

yang demokratis untuk berbagi dan memberdayakan (dikutip oleh Rahardjo, Fajar Junaedi

(ed), 2011: 20). 

Fitur internet WWW inilah yang memperkenalkan dunia dengan era blogging. Blog

salah satu bagian dari perkembangan web dan memungkinkan siapa saja untuk 

menciptakan blog yang aksesnya sangat mudah. Blog merupakan kepanjangan dari weblog. 

Istilah ini pertama kali diperkenalkan oleh Jorn Barger tepatnya pada bulan Desember 

1998. Dia menggunakan weblog untuk memberikan nama kepada kelompok orang yang 

mempunyai website pribadi dan selalu meng-update website-nya tersebut, baik itu berita, 

link ke website lain, curhatan, tutorial dan lainnya (Anonim2)10. Menurut John Vivian

(2008), blog seringkali menjadi tempat untuk orang-orang amatir mem-posting apa saja 

yang ada di benak mereka. Castells mengungkapkan bahwa blog menjadi salah satu cara 

mengekpresikan diri yang penting, karena blog merupakan bentuk self-communication

yang dekat dengan “electronic autism”. Setiap online post, tidak masalah apa tujuan 

penulis, mereka membuat pesan seperti dimasukkan ke botol dan siap dilempar ke sebuah 

lautan komunikasi global yang sangat besar. Pesan dapat mengambil bentuk yang berbeda 

dan dapat diolah kembali dengan cara yang berbeda (Nechita, 2012:36).

Dengan demikian, blog merupakan salah satu situs yang memberikan kesempatan 

kepada masyarakat Indonesia untuk mengekspresikan pendapat mereka dalam dunia maya. 

Namun, perkembangan blog menjadi mikroblogging sedang berkembang pesat saat ini de

ngan bentuknya yaitu Situs Web Jejaring Sosial.
10Anonim2. Sejarah Blog dan Manfaat Blog. http://hakimtea.com/blogger/sejarah-blog-dan-manfaatnya-
blog/, diakses pada 30 Oktober, 15.45 WIB.
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Munculnya Facebook, Twitter, Google+, MySpace, dan Tumblr, memberikan 

manfaat sendiri kepada penggunanya. Salah satunya mikroblogging Tumblr, yang muncul 

pada tahun 2007 oleh David Karp.

2.1.1. Tumblr sebagai Salah Satu Jejaring Sosial di Indonesia

Tumblr adalah sebuah layanan tumblelog gratis yang mengizinkan penggunanya 

untuk memposting tidak hanya tulisan, tetapi juga mengizinkan penggunanya untuk 

memposting foto, quote, video, chat, audio, dan link. Pada tahun 2007, seorang pengusaha 

internet muda bernama David Karp menciptakan Tumblr di Jepang saat berumur 19 tahun. 

Fitur Tumblr yang memperbolehkan para pengguna untuk memposting foto biasa 

digunakan oleh para pengguna tumblr untuk membuat sebuah photoblog. Terdapat fitur 

khusus yang ada pada situs tumblr yaitu, pengguna tumblr dapat membuat blog yang 

bersifat pribadi. Postingan tersebut hanya bisa dilihat oleh pengguna itu sendiri atau 

pengguna lain yang ditunjuk atau dipilih oleh pengguna yang memiliki account tersebut 

untuk dapat melihat blog pribadi ini. Pengguna dapat melihat kiriman tulisan, foto, quote, 

video, chat, audio, dan link melalui situs tumblr.com. 

Kelebihan Tumblr terletak pada kesederhanaannya. Pada umumnya, Tumblr hampir 

sama dengan blog-blog lainnya, hanya saja Tumblr memberikan menu pilihan dalam panel 

control di Dashboard (halaman utama Tumblr) dengan tombol untuk berbagai jenis 

posting seperti teks, video, audio, foto, link, quote, dan chat. Selain itu, pengguna juga 

dapat melakukan re-blog yang artinya mendiskusikan postingan dari blog orang lain. 

Selain itu, pengguna dapat melakukan update status pada situs jejaring sosial lainnya 

melalui Tumblr. Kemudian pilihan “Share on Tumblr” memudahkan pengguna 

memposting apa yang menarik bagi mereka untuk ditampilkan di halaman Tumblr mereka. 

Namun, di balik kesederhanaan blog yang diberikan oleh Tumblr, foto yang telah di 

posting ke dalam Tumblr tidak dapat diberi komentar oleh pengguna dan para pengguna 

tidak dapat menuliskan secara lebih isi dari tulisan pengguna. Kemudian tidak adanya 

pengorganisasian link untuk link yang telah pengguna posting. Selain itu, Tumblr juga 

tidak memiliki kolom komentar agar pembaca bisa berinteraksi dengan penulis dari 

Tumblr itu sendiri. Jadi diperlukan fitur lain seperti fitur Disquss agar dapat menambahkan 

komentar dalam Tumblr (Anonim3)11.

11Anonim3. Tumblr. id.wikipedia.org/wiki/Tumblr, diakses pada 3 April 2013, 22.28 WIB.
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Sebagai sebuah media jejaring sosial yang baru di masyarakat, ternyata Tumblr 

sudah memiliki prestasi sendiri di dunia. Seperti yang dilansir The Next Web (17/4/2012), 

perusahaan yang berbasis di New York itu benar-benar memantapkan diri sebagai platform 

blogging yang paling popular di web. Data statistik menunjukkan ada 20 miliar posting 

dari 50 juta host blog dan diperkirakan reputasinya akan terus melonjak. Angka yang 

diperoleh dari Google Search memang tidak tepat 100 persen, namun isi dari pencarian 

yang dilakukan menunjukkan popularitas dan nilai penting layanan tersebut bagi para 

pengguna internet (Anonim4)12. Namun, popularitas Tumblr tidak hanya terlihat dari 

Google Search, tetapi juga dalam SocialBakers (2013)13. Di urutan pertama, ada negara 

Amerika sebagai pengguna terbanyak situs Tumblr, dengan persentase nya 32,4%, diikuti 

oleh Brazil 16,1% dan Filipina 8,9%. Sedangkan Indonesia sendiri berada di peringkat 17, 

dengan presentasenya 0,9% yang menyumbangkan sekitar 16.109 pengguna.

Gambar 4. Jumlah Penggemar dan Pengguna Tumblr di Dunia

Dengan total blogs yang mencapai 20 juta pengguna tersebut, ini menjadi prestasi 

tersendiri bagi Tumblr, yang tergolong sebagai situs baru. Trend blogging akhir-akhir ini 

mengarah ke microblogging, yaitu cenderung posting singkat, share link, Video dari 

Youtube, dan photo hasil jepretannya. Inilah yang menyebabkan Tumblr banyak dilirik 

para blogger, karena Tumblr menjawab kebutuhan trend tersebut. Dan ada beberapa Netter 

yang beranggapan bahwa Tumblr adalah sebuah layanan yang memiliki kesamaan dengan 

layanan sosial media sejenis Twitter dan Facebook (Anonim5)14.

12Anonim4. 2012. Tumblr Berada di Puncak Popularitas, sumber: techno.okezone.com, dikutip oleh tumblr-
indonesia.tumblr.com/post/25768994075/tumblr-berada-di-puncak-popularitas, diakses pada 3 April 2013, 
23:23 WIB.
13SocialBakers. 2013. Tumblr Distribution of Fans. www.socialbakers.com/facebook-pages/92689703737-
tumblr/in-indonesia, diakses pada 4 April 2013, 0.10 WIB.
14Anonim5. 2011. Jumlah Blogger Pengguna Tumblr lebihi WordPress.com. 
www.idgeeks.net/2011/06/16/jumlah-blogger-pengguna-tumblr-lebihi-wordpress-com/, diakses pada 4 April 
2013, 0.05 WIB.
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Dengan demikian, Tumblr memberikan kesempatan pada para blogger untuk 

mencoba membuat miniblog dengan fitur-fitur yang telah disediakan di platform satu ini. 

Salah satunya Tumblr “yeahmahasiswa” yang menggunakan fitur-fitur dari Tumblr untuk 

memposting gambar-gambar, teks, atau video yang menggambarkan kehidupan 

mahasiswa. Semua post yang diunggah ke Tumblr “YeahMahasiswa” terfokus pada 

Memes. Memes merupakan salah satu bentuk baru dalam budaya internet yang 

menampilkan ikon-ikon tertentu seperti yang ada di KnowYourMeme.

2.1.2. Munculnya Internet Memes sebagai Budaya Internet

Dalam bukunya mengenai “Kekuasaan dan Pendidikan: Manajemen Pendidikan 

Nasional dalam Pusaran Kekuasaan”, Prof. Dr. H.A.R. Tilaar, M.Sc.Ed. (2009:53) 

mengutip definisi kebudayaan dari seorang ahli pendidikan multikultural, Sonia Veto 

sebagai berikut:

“The ever-changing values, traditions, social-political relationship, and worldview 

created, shared and transformed by a group of people bound together by a combination of 

factors that can include a common history, geographic location,language, social class, and 

religion.”

Dalam definisi di atas, ditunjukkan mengenai visi atau apakah sebenarnya 

kebudayaan itu, proses tentang bagaimana kebudayaan itu diciptakan dan 

ditransformasikan, dan agen pelaku kebudayaan yaitu siapa yang bertanggung jawab dalam 

penciptaan dan perubahan kebudayaan. Pertama, kebudayaan itu sifatnya dinamis. Kedua, 

kebudayaan itu bersifat multifaset. Ketiga, kebudayaan itu bersifat kontekstual terutama 

berkaitan dengan lingkungan. Keempat, kebudayaan dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial, 

ekonomi dan politik. Kelima, kebudayaan merupakan konstruksi sosial. Keenam, 

kebudayaan dipelajari bukan sesuatu yang different. Dan ketujuh, kebudayaan bersifat 

dialektis.

Kebudayaan adalah ciptaan dan merupakan konstruksi sosial. Memang, 

kebudayaan bukan sesuatu yang pasif tetapi suatu yang operasional dalam kontak atau 

interaksi dengan orang lain dalam masyarakat. Frederic Erickson mengatakan kebudayaan 

adalah konstruksi manusia dan pada gilirannya dia mengonstruksikan manusia itu sendiri 

(Tilaar, 2009:54).

Ketika teknologi baru seperti Internet hadir di kehidupan manusia, maka mucul 

budaya baru pula, karena teknologi masuk ke dalam salah satu unsur-unsur budaya. 

Budaya yang terbentuk adalah budaya virtual yang merupakan hasil dari komunikasi 
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virtual. Konsekwensinya adalah ruang-ruang sosial yang dapat kita lihat di dunia nyata, 

dapat pula kita temukan dalam dunia virtual. Ruang-ruang sosial yang ada dalam dunia 

virtual merupakan simulasi sosial dari ruang nyata di dunia, yang kemudian disebut 

sebagai ruang-ruang sosial-cyberspace. Dikatakan demikian karena sudah jelas komunikasi 

bermediasi komputer adalah komunikasi berjaringan, tanpa jaringan global ini kita tak 

dapat berkomunikasi dan menemukan karakteristik media sosial dengan jumlah peserta 

komunikasi yang tidak dapat dibatasi (lihat kasus Facebook). Dalam proses komunikasi 

melalui media baru, khususnya media sosial, terdapat tiga bentuk komunikasi yang dapat 

kita lihat diantaranya: 1) one-to-one communication, 2) one-to-many communication dan 

3) many-to-many communication (Straubhar dan LaRose, 2002). Budaya virtual muncul 

karena media baru dan munculnya tipe hubungan komunikasi baru yaitu komunikasi 

virtual. Kini manusia menyenangi berhubungan dan berkomunikasi dengan sesamanya 

secara virtual lewat media sosial yang mereka miliki (Jones, 1997).

Menurut Koentjaraningrat (1985) menyebutkan ada tujuh unsur-unsur kebudayaan. 

Ia menyebutnya sebagai isi pokok kebudayaan, yaitu sistem religi, sistem organisasi 

masyarakat, sistem pengetahuan, sistem mata pencaharian hidup dan sistem-sistem 

ekonomi, sistem teknologi dan peralatan, bahasa, dan kesenian. Internet menjadi salah satu 

perkembangan budaya di zaman modern yang berhubungan dengan sistem teknologi 

sehingga dampak yang paling dirasakan adalah hadirnya komunikasi secara virtual. 

Kemudian perpaduan antara sistem teknologi dan kesenian lahirlah Internet meme

yang populer dalam kalangan pengguna media sosial sekarang. Meme merupakan sebuah 

istilah yang ditemukan oleh Richard Dawkins dalam bukunya The Selfish Gene pada tahun 

1976 untuk menggambarkan gen seperti unit menular dari budaya yang menyebar dari 

orang ke orang. Meme berasal dari kata Mimeme (Yunani) yang bermakna “something 

which is imitated”. Meme adalah sebuah ide, tingkah laku, gaya, atau penggunaan yang 

menyebar dari satu orang ke orang lain dalam budaya (Anonim6)15.

Bagaimana meme berkembang dalam internet inilah menjadi fenomena terkini 

yang sedang dihadapi oleh para Netter. Meme dipakai untuk mengkomunikasikan sesuatu 

pendapat, ekspresi maupun pemikiran si pengguna internet. Dalam wacana masyarakat 

terkini, kata “Internet meme” umumnya diterapkan untuk menggambarkan penyebaran 

konten seperti lelucon, rumor, video, atau website dari satu orang ke orang lain 

menggunakan internet.
15Anonim6. Meme. www.merriam-webster.com/dictionary/meme, diakses 4 April 2013, 22.09 WIB.
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Berdasarkan gagasan popular ini, Internet meme tidak hanya menyebar dalam 

bentuk aslinya, tetapi juga sering menumbuhkan user-created lainnya yang beragam 

(Shifman, 2013: 362-363).

“Memes, since at least as early as the 1990s, have been said to ‘‘replicate at rates 
that make even fruit flies and yeast cells look glacial in comparison’’ (Dennett, 
1993, p. 205).

Dalam perkembangannya, Shifman mengeksplorasi utilitas meme untuk 

memahaminya dalam dunia digital. Berawal dari diciptanya meme oleh Dawkins, istilah 

meme telah banyak diadaptasi dan diperdebatkan dalam banyak disiplin ilmu, seperti 

psikologi, filsafat, antropologi, folklore dan linguistik. Setelah memasuki abad ke-21, para 

peneliti komunikasi massa menganggap meme sebagai unit yang merambat melalui 

interpersonal, tidak cocok apabila menjelajahi konten yang ditransmisikan secara simultan 

dari sumber institusional tunggal ke massa. Namun, Shimor melihat bahwa era sekarang 

adalah era yang memiliki batas kabur antara interpersonal dan massa, profesional dan 

amatir, komunikasi bottom-up, maupun top-down sehingga bisa dipakai untuk diteliti 

dalam dunia komunikasi. Dalam penelitiannya, Shiftman menghubungkan Memes dengan 

budaya digital. Menurutnya, ada tiga atribut yang menjadi sorotan, (1) Memes didifusi 

pada tingkat mikro, namun membentuk struktur makro masyarakat; (2) Mereka 

mereproduksi dengan berbagai pengertian dalam imitasi terhadap sesuatu; (3) Mereka 

mengikuti aturan seleksi yang kompetitif. Semuanya ini tertuang dalam tulisannya yang 

berjudul Memes in Digital World: Reconciling with a Conceptual Troublemaker.

Dalam konvergensi media dan teknologi web 2.0 saat ini yaitu ketika konten 

mengalir dengan cepat dan mudah dari satu media ke media lain, seperti halnya meme yang 

bisa muncul di berbagai media membuat tren meme menyebar ke kalangan generasi 

pengguna internet termasuk mahasiswa sehingga meme bukan hanya sebuah konsep tetapi 

telah menjadi budaya yang sedang berkembang dengan bentuk variasinya yang beragam 

baik dalam bentuk, konten maupun penggunaannya.

Salah satunya, yaitu Tumblr “yeahmahasiswa” mengadaptasi meme yang mulai 

terkenal di kalangan remaja Indonesia sejak kemunculan 9GAG dan Memebase pada tahun 

2008. Mereka diperkenalkan bentuk-bentuk meme yang bervariasi dari situs 

KnowYourMeme, dan biasanya digunakan untuk mengembangkan ide mereka ke dalam 

bentuk komik yang menceritakan dan mengekspresikan pengalaman selama berkuliah dan 

diunggah ke Tumblr tersebut. Komik meme sendiri adalah sebuah komik yang menyajikan 

gambar-gambar animasi unik dengan gambar troll sebagai tokoh utamanya. Biasanya 
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komik ini menyajikan berbagai guyonan ataupun nasihat kehidupan sehari-hari. Di 

Indonesia, ternyata ada sebuah wadah bagi pencinta komik lucu baik tua maupun muda 

untuk menyalurkan bakat membuat komik mereka. Wadah ini dikenal sebagai Komik 

Meme Indonesia.

2.2. Media Sosial sebagai Ruang Privat dan Publik bagi Mahasiswa

Hedi Pudjo Santosa (Fajar Junaedi (ed), 2011) menyebutkan bahwa jika media 

tradisional menggunakan media cetak dan media broadcast, maka media baru (social 

media) menggunakan internet. Media sosial mengajak siapa saja yang tertarik untuk 

berpartisipasi dengan memberi kontribusi dan feedback secara terbuka, memberi komentar 

serta berbagi informasi dalam waktu yang cepat dan tak terbatas.

Sebenarnya media baru dalam dunia virtualnya menawarkan adanya ruang privat 

dan ruang publik. Namun, semuanya diputuskan oleh individu sendiri (bersifat rational 

choice dan individual choice) sebagai pengguna apakah ingin menggunakan media baru ini 

untuk keprivatan identitasnya ataukah ia ingin benar-benar go public. Dalam ruang publik 

yang memang virtual bentuk komunikasi berlangsung secara argumentatif dan dialogis. 

Hal ini masih dalam bentuk komunikasi yang rasional. Oleh karena itu dalam media baru 

disediakan ruang publik yang dapat dikatakan bebas. Setiap individu merasa susah 

mengawasi dan diawasi atau diintervensi oleh siapapun termasuk pemerintah. Karena 

itulah individu dapat dengan mudah mengubah identitas atau membuat informasi tentang 

dirinya sesuai dengan keinginannya tanpa merasa bersalah atau disalahkan. Hampir tidak 

mungkin tiap pengguna mendapatkan intervensi dan pengaturan secara khusus dari pihak 

lain (Curran, 2006).

Menurut Jandy E. Luik (Fajar Junaedi (ed), 2011: 31-33, 109, 113), sesuai dengan 

namanya, media yang tergolong dalam media sosial ini memiliki fungsi untuk mendukung 

interaksi sosial penggunanya. Dalam konteks ini, media sosial bisa digunakan untuk 

mempertahankan/ mengembangkan relasi atau interaksi sosial yang sudah ada dan bisa 

digunakan untuk mendapatkan teman-teman yang baru. Tulisannya yang berjudul “Media 

Sosial dan Presentasi Diri” ini juga diungkapkan bagaimana kehadiran media sosial 

membuat setiap pengguna menjadi pengirim sekaligus penerima pesan, meningkatkan 

variasi atau memberikan ruang yang luas dalam presentasi diri. Selain itu, media sosial 

menjadi sarana untuk berhubungan dengan pihak lain lain secara lebih cepat, yang berarti 

sekarang dunia ada di dalam perkataan kita (world of mouth). Kata-kata yang keluar dari 
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para pengguna media sosial serta informasi yang saling bertukar membuat dunia dipenuhi 

oleh aneka ragam informasi yang berfungsi saling mempengaruhi satu dengan lainnya.

Dalam presentasi diri, media sosial dipandang sebagai perpanjangan diri pengguna. 

Seperti yang diutarakan oleh McLuhan bahwa medium adalah perpanjangan indera 

maupun sistem saraf manusia. Pengguna media sosial akan menata media yang dipakai 

selayaknya sebuah ‘ruang tamu’, bahkan ‘kamar’, bagi para pengunjungnya. Seperti halnya 

media sosial yang berdasarkan bakat, minat atau profesi tertentu memiliki sebuah tujuan 

yang spesifik. Tujuan spesifik tersebut mempengaruhi presentasi diri pengguna (Luik,

Fajar Junaedi (ed), 2011:119-120).

Presentasi diri digambarkan dengan berbagai fasilitas yang diberikan dalam media 

sosial. Ini menjadi penting karena presentasi dirinya dalam media sosial merupakan 

representasi dirinya sendiri dalam dunia maya. Jadi, dalam cyberspace, dapat terjadi 

permainan identitas di dalamnya. Tiap pribadi dimungkinkan untuk memiliki identitas 

baru, identitas palsu, identitas ganda yang semuanya merupakan identitas budaya 

cyberspace. Inilah yang disebut “identitas online”, identitas yang dibuat manusia di dalam 

dunia virtual. Identitas ini digunakan hanya ketika ia sedang dalam keadaan online dalam 

ruang cyber (Muslimin, 2011:63).

Identitas online diproduksi sehingga menampilkan representasi tertentu. Dalam 

menjelaskan representasi, Stuart Hall menyebutkan ada dua konteks yang harus 

diperhatikan yaitu produksi dan konsumsi teks. Produksi adalah proses konstruksi sebuah 

pesan (message), lewat penerapan kode-kode tertentu (encoding). Proses produksi 

melibatkan gagasan, makna, ideologi, dan kode-kode sosial, pengetahuan yang digunakan 

di dalam produksi, keterampilan teknis, ideologi profesional, pengetahuan institusional, 

definisi, dan asumsi-asumsi (moral, kultural, ekonomis, politis, atau spriritual), asumsi 

tentang konsumen (pendengar, pemirsa, pembaca, dan pemakai). Akan tetapi Hall juga 

mengatakan bahwa konsumsi -yang berupa proses pembacaan kode, pesan, dan makna dari 

sebuah teks oleh konsumen- adalah juga sebuah proses produksi. Dalam pengertian bahwa 

para konsumen teks ini –akan memproduksi makna mereka sendiri, berdasarkan latar 

belakang kode, konvensi, ideologi, budaya, dan makna yang ditawarkan oleh produser 

(Hasan, 2011:83-84).

Hal yang sama berlaku dalam bahasa, media, dan komunikasi, representasi dapat 

berwujud kata, gambar, sekuen, cerita, dsb yang ‘mewakili’ ide, emosi, fakta, dan 

sebagainya. Representasi bergantung pada tanda dan citra yang sudah ada dan dipahami 

secara kultural, dalam pembelajaran bahasa dan penandaan yang bermacam-macam atau 
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sistem tekstual secara timbal balik. Faktanya, Dyer (1993:1) dikutip oleh Hartley 

(2010:265-266) mengklaim bagaimana ‘kita terlihat menentukan sebagian bagaimana kita 

diperlakukan; bagaimana kita memperlakukan orang lain didasarkan bagaimana kita 

melihat mereka (dan) penglihatan semacam itu datang dari representasi’. Hal itu 

seharusnya hadir bukan sebagai hal yang mengejutkan, kemudian mengenai bagaimana 

cara representasi diatur melalui pelbagai macam media, genre, dan dalam pelbagai macam 

wacana memerlukan perhatian yang menyeluruh.

Kondisi seperti di atas masih berada dalam tataran tingkatan individu atau di bagian 

ruang privatnya. Sekarang beralih ke tingkat selanjutnya yakni tingkat antar individu 

sampai ke komunitas. Komunitas maya (virtual communities) merupakan komunitas-

komunitas yang lebih banyak muncul di dunia komunikasi elektronik daripada di dunia 

nyata. Orang yang tinggal di berbagai penjuru dunia yang memiliki ketertarikan sama 

dapat berkumpul untuk membicarakannya dalam dunia maya (Severin dan Tankard, 

2011:447). Komunitas dalam cyberspace tidak sama dengan komunitas sebenarnya. 

Komunitas virtual memiliki perbedaan bentuk, struktur dan sistemnya dibandingkan 

dengan komunitas konvensional yang ada. Jika komunitas konvensional biasanya memiliki 

struktur normatif seperti adat atau hokum, lembaga normatif seperti pengadilan yang 

memiliki mekanisme kontrol sosial. Maka dalam komunitas virtual kesemuanya hampir 

tidak ada. Karena setiap individu seakan-akan menjadi aktor yang lebih bebas sesuai peran 

yang dikehendakinya (Muslimin, 2011:63). 

Interaksi komunitas virtual dalam social media dan perkembangan teknologi 

membawa sebuah perubahan revolusioner pada new media menjadi sebuah platform untuk 

memperluas dan memperbesar ruang publik masyarakat di Indonesia- setidaknya di 

cyberspace (Lim, 2002). Habermas mengatakan, semua wilayah atau ruang kehidupan 

sosial yang memungkinkan adanya terbentuk pendapat umum (public opinion) dapat 

dipahami sebagai ruang publik (Fajar, Arief & Ed: Fajar Junaedi, 2011:203). Ruang publik 

adalah arena dimana debat berlangsung; ini merupakan pembentukan ide, pengetahuan 

bersama, dan kostruksi opini yang berlangsung ketika orang berkumpul dan berdiskusi. 

Meskipun nyata dan dialami, ruang publik tidak bisa ditempatkan dalam tempat khusus 

atau diidentifikasi sebagai objek. Hal ini ‘tidak bisa disebut sebagai institusi dan tentu saja 

juga tidak sebagai organisasi’ tulis Habermas, tetapi ia lebih merupakan ‘jaringan untuk 

mengkomunikasikan informasi dan sudut pandang’ (Habermas, 1996:360). Ruang publik 

adalah ruang dimana ide dan informasi dipakai bersama (Hartley, 2010:268-269).
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Ruang publik yang berkembang di era digital sekarang berlangsung di dalam dunia 

maya. Dalam buku Ruang Publik: Melacak “Partisipasi Demokratis” dari Polis sampai 

Cyberspace, Karlina Supelli (F. Budi Hardiman (ed), 2010: 329-340) mengungkapkan 

bahwa komunikasi yang berlangsung di ruang maya bersifat aktual, meski segala sesuatu 

yang hadir di hadapan kita bersifat maya. Dengan social media, ruang ini menjadi jelas. 

Social media telah menjadi sebuah online public sphere dimana orang terlibat untuk 

berbagai keperluan: dari berteman sampai berdagang, dari berbagi berita sampai 

membentuk jaringan (Nugroho, 2011a). 

Sedangkan Manuel Castells (2009) dalam Communication Power menggambarkan 

bentuk komunikasi baru melalui teknologi media sekarang yang disebut sebagai mass-self 

communication. Ia berpendapat bahwa pikiran orang tidak terpengaruh oleh wacana 

rasional dan logis seperti post-illuminist, prinsip-prinsip tradisional berpendapat, tetapi 

sebagian besar kemampuan pengambilan keputusan kita dipengaruhi oleh perilaku 

affective-emotional yang kita miliki terhadap suatu informasi. 

Neuromancer Gibson dan fiksi cyberpunk menawarkan pandangan yang 

meyakinkan dan realistis tentang kekuatan yang membentuk dunia kita, dan mengangkat 

isu-isu penting tentang bagaimana teknologi membentuk pengalaman kita dan status 

manusia sebagai infrastruktur masyarakat, yang tengah bergeser dari industri dan produksi 

ke suatu budaya media dan budaya dalam era baru teknokapitalisme. Maksudnya, 

teknologi dan sistem komunikasi direpresentasikan sebagai alat mendasar kekuasaan 

sehingga menjadi sesuatu yang penting untuk mengendalikan demokrasi.

Demokrasi cyberspace: ruang-ruang komputer dan komunikasi media baru 

membuat masyarakat dapat berpartisipasi dalam debat terbuka, lebih banyak jendela untuk 

mengekspresikan pendapat politik dan budaya, dan lebih banyak pandangan serta suara 

yang berbeda daripada dalam masyarakat pra-komputer. Pemetaan Gibson karenanya 

mengangkat pertanyaan tentang siapa yang seharusnya mempunyai akses terhadap 

informasi dan siapa yang seharusnya mengontrolnya, di sebuah dunia di mana informasi 

dan pengetahuan adalah kekuatan. Gibson menghadirkan perkembangan ini sebagai 

sesuatu yang tidak bisa dihindari, yang terjadi di depan mata kita dan esok hari, memaksa 

kita untuk menghadapi implikasi ledakan informasi dan teknologi yang sekarang kita alami 

(Kellner 2010: 438-439).

Selain itu, Karlina Supelli (2010) menjelaskan bahwa pelipatgandaan ruang publik 

ke dalam ruang maya adalah gejala reproduksi tanpa batas hampir semua tanda dan simbol 

kebudayaan. Informasi yang mengalir deras dari berbagai arah memungkinkan orang dari 
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berbagai belahan dunia ikut serta mendiskusikan banyak perkara sekaligus, tetapi 

cenderung juga cepat lupa karena setiap perkara segera tertindih, tergulung ke dalam 

perkara lain. Orang dengan cepat beralih ke topik lain yang menarik minat atau 

perhatiannya. Gejala lain yang juga muncul bersumber di kesalingterhubungan teks dan 

situs melalui hipertaut (hyperlink). Di satu pihak, mekanisme ini memungkinkan orang 

melompat dari satu teks ke teks lain atau ke bagian WWW untuk keperluan mendapatkan 

informasi. Di lain pihak, kemungkinan ini menggoda orang untuk sekadar bermain-main 

menonton internet (playful surfing), yang pada gilirannya justru memicu rasa ingin tahu 

yang malas. Jadi, dalam dunia internet, tak ada beda antara informasi ‘yang penting’ dan 

‘tidak penting’. Akibatnya, publik terlibat dalam percakapan semu, dimana orang hanya 

sekadar meneruskan kata-kata asal bisa menjadi bagian dari publik.

Fenomena ruang privat dan ruang publik dalam media sosial yang dapat kita 

rasakan adalah banyak pengguna hanya menampilkan nama samaran tanpa memaparkan 

ciri fisik maupun karakter asli. Setiap warga bebas memilih hal-hal yang mau atau tidak 

mau ia tampilkan kepada publik, tanpa warga lain dapat mengecek atau 

mempertanyakannya. Warga juga bisa mengajukan pendapat atau komentar terhadap apa 

saja tanpa perlu keahlian khusus dan hampir tanpa perlu mempertanggungjawabkannya. 

Internet memang jauh lebih menekankan kesegeraan daripada keaslian informasi dan 

ketepatannya. Orang cukup berkomentar dan bisa tetap menampilkan diri sebagai makhluk 

anonim. Ia dapat mengirim informasi atas nama siapa saja dan dari mana saja, tanpa perlu 

berpihak pada posisi moral tertentu, karena tujuannya memang sekadar berkomentar.

Sebaliknya, ia juga bebas untuk tidak menanggapi komunikasi yang berlangsung, 

Dengan lain perkataan, komitmen juga bersifat maya. Kalau ruang tempat bergabung 

mengecewakan atau membosankan, ia tinggal pindah ruang/ blog/ situs lain yang jaraknya 

hanya sejentikan tetikus. Inilah kemenduaan atau ambiguitas kehadiran sambung-jaring 

(online): butuh teman sekaligus tidak ingin terganggu. Namun persis di situlah terletak 

daya tarik dunia maya. Dunia ini menciptakan tempat bagi pengamat tak bernama yang tak 

perlu menanggung risiko (Supelli, Karlina dalam F. Budi Hardiman (ed), 2010: 340-343).

Dalam kaitannya media sosial sebagai media generasi keempat (ditandai dengan 

ditemukannya komputer dan jaringan internet yang berevolusi dengan hadirnya situs 

jejaring sosial), Arief Fajar (Fajar Junaedi (ed), 2011: 202-205) dalam tulisannya yang 

berjudul “Media Sosial; Agen Konstruksi Trust dalam Hubungan Sosial” memandang 

bahwa realitas yang ada dalam ruang publik baru bukanlah realitas objektif, melainkan 

sebagai realitas yang telah dikonstruksi oleh pembuatnya, yakni oleh pengguna itu sendiri. 
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Efek konsumsi media sosial dapat membentuk sebuah trust yang merupakan aspek dalam 

suatu hubungan dan secara terus menerus berubah (Johnson, 1997). Proses trust inilah 

yang menjadi peneguhan sebuah hubungan interpersonal baik tahap awal (perkenalan) 

hingga tahap akrab ataupun tahap perpisahan. Pengandalan perilaku orang lain inilah yang 

menjadikan kita sendiri sebagai individu membuka aspek kognitif, afektif serta 

psikomotorik; untuk di-sharing bersama orang lain (lawan komunikasi). Oleh karena itu, 

Arief melanjutkan ada tiga indikator sebagai bentuk trust dalam media sosial berdasarkan 

pandangan Berger dan Luckman, sebagai berikut:

a. Dari yang introvert (susah berkomunikasi di forum) akan lebih aktif dalam dunia 

media sosial. Mereka lebih leluasa dalam mengungkapkan isi hati yang dirasakan 

melalui tulisan daripada lisan atau face to face, karena tidak adanya batasan dalam 

mengakses jejaring sosial.

b. Perilaku seseorang lebih dipengaruhi atau ditentukan oleh gabungan dari faktor 

sifat dan situasi. Manusia berkomunikasi dalam situasi tertentu bergantung pada

sifat yang dia perlihatkan sebagai seorang individu dan situasinya atau lingkungan 

dimana dapat menemukan identitas anda sendiri. Nilai (rasa nyaman) dan situasi 

keterbukaan inilah yang menjadi proses objektivikasi keberadaan media sosial.

c. Rasa nyaman yang dirasakan dalam mengakses media sosial mengubah pola 

tatanan interaksi sosial dalam ranah masyarakat pada umumnya. Interaksi atau 

bertatap muka seiring berjalannya waktu mulai terkikis- dapat dilihat bahwasanya 

kurun waktu 24 jam dalam sehari belum tentu seseorang melakukan percakapan 

kecil “interaksi langsung (bertatap muka)”-, sedangkan menanyakan kabar dengan 

individu lain lebih dari 10 menit dalam dunia nyata berjalan hanya sekali dalam 

sepekan. Dalam satu hari, orang akan berinteraksi dengan beberapa orang sekaligus 

melalui media jejaring sosial.

Dengan demikian, ruang publik yang tercipta di dunia maya, khususnya media 

sosial dapat membentuk komunitas-komunitas baru dalam bentuk virtual. Hal ini akan 

memberikan efek trust pada diri masing-masing individu terhadap komunitas virtual dan 

pemakaian media sosial secara terus-menerus. Hal ini menimbulkan sifat ketergantungan. 

Khususnya adalah kecanduan dalam berkomunikasi di dunia cyber. Bukan hanya intensitas 

dalam berkomunikasi di cyberspace tapi juga frekuensinya (Muslimin, 2011:63). 

Termasuk mengunjungi Tumblr “yeahmahasiswa” yang kontennya berisi pengalaman 

mahasiswa, sehingga remaja yang berstatus mahasiswa sering membuka, mere-blog post

yang diunggah, atau membagikannya ke jejaring sosial lainnya, bahkan membuat sendiri 



25

komik meme untuk dibagikan ke pengunjung lainnya. Mereka memilih sendiri apa yang 

mau dire-blog atau diunggah sebagai ruang privasinya, dan membagikan post ke jejaring 

sosial lainnya dalam ranah ruang publiknya.

2.3. Analisa Wacana Kritis dalam Wacana Tumblr “YeahMahasiswa”

Menurut Fairclough dalam buku Analisis Wacana “Teori dan Metode” (Jorgensen 

dan Phillips, 2007: 12, 122-123), wacana merupakan bentuk penting praktik sosial yang 

mereproduksi dan mengubah pengetahuan, identitas, dan hubungan sosial yang mencakup 

hubungan kekuasaan dan sekaligus dibentuk oleh struktur dan praktik sosial yang lain. 

Oleh sebab itu, wacana memiliki hubungan dialektik dengan dimensi-dimensi sosial yang 

lain. Bidang utama dalam analisis wacana kritis yang dikemukakan Fairclough adalah 

penyelidikannya tehadap perubahan. Penggunaan bahasa konkret selalu berdasarkan 

struktur kewacanaan awal karena pengguna bahasa membangunnya berdasarkan makna 

yang telah mapan. Fairclough memusatkan perhatiannya pada persoalan ini melalui konsep 

antartekstualitas –yakni, bagaimana teks individu bergantung pada unsur-unsur dan wacana 

teks-teks lain. Dengan jalan menggabungkan unsur-unsur yang berasal dari wacana-

wacana yang berbeda itulah penggunaan bahasa konkret bisa mengubah wacana individu 

tersebut dan dengan demikian juga mengubah dunia sosial dan kulturalnya.

Fairclough menggunakan analisis teks yang terinci untuk memperoleh wawasan 

tentang bagaimana proses kewacanaan beroperasi secara linguistik dalam teks-teks khusus. 

Kemudian, penggunaan makro-sosiologis memberi keuntungan yaitu tradisi ini 

menganggap praktik sosial itu dibentuk oleh struktur sosial dan hubungan kekuasaan dan 

masyarakat tidaklah sadar atas proses tersebut. Kontribusi tradisi interpretatif adalah 

memberikan pemahaman tentang bagaimana masyarakat secara aktif menciptakan dunia 

yang terikat kaidah dalam praktik sehari-hari.

Fairclough membagi analisis wacana dalam tiga dimensi: teks, discourse practice, 

dan sosiocultural practice. Dalam model Fairclough, teks di sini dianalisis secara 

linguistik, dengan melihat kosakata, semantik, dan tata kalimat. Ia juga memasukkan 

koherensi dan kohesivitas, bagaimana antarkata atau kalimat tersebut digabung sehingga 

membentuk pengertian. Teks dapat dianalisa melalui tiga hal yaitu representasi, relasi dan 

identitas. Representasi berhubungan dengan pertanyaan bagaimana seseorang, kelompok, 

kegiatan, tindakan, keadaan atau sesuatu ditampilkan dalam teks. Relasi berhubungan 

dengan bagaimana partisipan dalam media berhubungan dan ditampilkan dalam teks. 
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Sedangkan identitas melihat bagaimana identitas penulis ditampilkan dan dikonstruksi 

dalam teks (Eriyanto, 2001: 286-304). 

Discourse practice merupakan dimensi yang berhubungan dengan proses produksi 

dan konsumsi teks. Sedangkan sociocultural practice adalah dimensi yang berhubungan 

dengan konteks di luar teks. Konteks di sini memasukkan banyak hal, seperti konteks 

situasi, lebih luas adalah konteks dari praktik institusi dari media sendiri dalam 

hubungannya dengan masyarakat atau budaya dan politik tertentu.

Melihat ketiga dimensi tersebut, wacana yang tertuang dalam Tumblr 

“yeahmahasiswa” ini secara keseluruhan menggambarkan wacana kehidupan mahasiswa 

yang diekspresikan berdasarkan pengalaman para pengguna. Mereka menggunakan 

Internet meme untuk menggambarkan pola pikir dan perilaku yang terjadi, seperti 

hubungan dosen dan mahasiswa. Seperti yang telah dibahas oleh Shiftman bahwa meme

memiliki beragam makna dan dipilih secara selektif untuk menghasilkan pengertian 

tertentu, maka sama halnya dalam Tumblr “YeahMahasiswa”, dimana tergambar pola 

hubungan dosen dan mahasiswa melalui komik meme.

2.3.1. Wacana Sistem Pendidikan di Indonesia Berdasarkan Relasi Dosen dan Mahasiswa

Wacana pendidikan adalah wacana yang selalu hidup. Ia akan terus berkembang 

dan mengalami perubahan. Hal ini dikarenakan oleh sistem masyarakat yang selalu 

berubah dan perkembangan zaman yang menuntut perubahan yang cepat. Pendidikan yang 

ada selama ini ternyata masih banyak menimbulkan persoalan baru di tengah masyarakat. 

Artinya, pendidikan Indonesia belum mampu memberikan kontribusi riil terhadap 

keteraturan hidup dan keadilan di tengah masyarakat (Setiawan, 2006:11-13).

Pendidikan merupakan kegiatan yang esensial dalam setiap kehidupan masyarakat. 

Menurut Suryosubroto (2010: 15-16), pendidikan merupakan sarana yang sangat penting 

untuk membawa kehidupan individu yang tidak berdaya pada saat permulaan hidupnya 

menjadi suatu pribadi yang mampu berdiri sendiri dan berinteraksi dalam kehidupan 

bersama orang lain secara konstruktif. Untuk mencapai keadaan yang demikian ini sudah 

tentu diperlukan waktu yang panjang, dan bahkan sekarang ini telah dilontarkan suatu 

konsep yang membenarkan bahwa pendidikan itu berlangsung seumur hidup (life long 

education).

Pelaksanaan berbagai jenis pendidikan mana pun memerlukan hal-hal atau faktor-

faktor agar kegiatan pendidikan dapat terlaksana dengan baik. Hal itu meliputi lima hal 

yang penting, yaitu:
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a. Tujuan pendidikan yang ingin dicapai menentukan kurikulum dan isi 

pendidikan yang diberikan. Selain itu, tujuan pendidikan juga dapat 

mempengaruhi strategi pemilihan teknik penyajian pendidikan yang digunakan 

untuk memberikan pengalaman belajar kepada anak didik dalam mencapai 

tujuan pendidikan yang sudah dirumuskan.

b. Pendidik adalah orang dewasa yang bertanggung jawab memberi pertolongan 

kepada anak didik dalam perkembangan jasmani dan rohaninya, agar mencapai 

tingkat kedewasaannya, mampu berdiri sendiri memenuhi tugasnya sebagai 

makhluk Tuhan, makhluk sosial dan sebagai individu (pribadi) yang mandiri.

c. Anak didik adalah anak yang belum dewasa yang memerlukan bimbingan dan 

pertolongan dari orang lain yang sudah dewasa, guna dapat melaksanakan 

tugasnya sebagai makhluk Tuhan, sebagai warga negara, sebagai anggota 

masyarakat, dan sebagai suatu pribadi atau individu yang mandiri.

d. Sarana pendidikan adalah segala sesuatu yang dapat dipergunakan pendidik 

dalam usahanya untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah dirumuskan.

e. Lingkungan dalam hubungannya dengan pendidikan, dapat diartikan sebagai 

segala sesuatu yang berada di luar diri anak dalam alam semesta ini.

Apabila salah satu dari kelima faktor ini tidak dipenuhi dalam pelaksanaan kegiatan 

pendidikan, maka hasilnya kurang dapat diharapkan, atau bahkan pendidikan itu sendiri 

tidak dapat dilaksanakan (Suryosubroto, 2010:15-22).

Di Indonesia sendiri, pendidikan telah berlangsung sejak zaman kolonial atau 

penjajahan Belanda yang memberikan kesempatan kepada anak-anak Indonesia untuk 

belajar di lembaga pendidikan. Namun, Suryosubroto mengungkapkan bahwa pada masa 

penjajahan ini, pendidikan dan pengajaran tidak mengandung bahan-bahan untuk 

membangkitkan pikiran, perasaan dan kehendak anak, untuk mencapai kemajuan. Dan 

tidak memberi kecakapan untuk melaksanakan kehidupan yang bebas/ merdeka, jadi 

berusaha/ bekerja sendiri guna mencapai kemajuan. Jiwa mereka diliputi oleh suasana, 

ingin menjadi abdi atau budak. Keberanian hidup tidak terdidik, dan tidak diberi 

kesempatan untuk berkembang.

Selanjutnya, lahir gerakan kebangsaan yang berhubungan dengan pendidikan yang 

dicetus oleh Dr. Wahidin Sudirohoesodo. Kemudian, berdirinya perkumpulan Budi Utomo 

yang bertujuan menghidupkan rasa kebangsaan dan kecintaan kepada kebudayaan. Selain 

itu, muncul sekolah-sekolah yang juga mendidik kaum perempuan. Selain gerakan 

kebangsaan juga ada pergerakan agama. Munculnya sekolah-sekolah yang berbasis agama 
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sudah dibentuk dulu oleh pemerintahan Belanda dengan dasar Kristiani. Namun, belum 

muncul jiwa kreatif dalam masa ini karena bangsa kita kurang berpengetahuan tentang 

ilmu mendidik, didaktik dan metodik. Sebelumnya, Ki Hajar Dewantara telah lebih dulu 

menciptakan konsepsi tentang pendidikan dan pengajaran bagi anak-anak Indonesia yang 

sedang bergerak dan berjuang untuk mencapai kemerdekaan dan keluhuran, sekaligus 

memperkenalkan istilah “Tut Wuri Handayani”. Setelah memasuki kemerdekaan, 

pendidikan Indonesia mulai diperhatikan oleh pemerintah, sehingga dibuat UU yang 

berhubungan dengan Pendidikan dan Pengajaran di sekolah (Suryosubroto, 2010:26-34).

Sejak awal pembuatan Undang-Undang yang berhubungan dengan pendidikan di 

Indonesia selalu didasarkan pada Pembukaan UUD ’45 dan Pancasila. Tujuan pendidikan 

sebagai lembaga yang mencerdaskan bangsa sekaligus menciptakan cita-cita nasional. 

Namun, perkembangan UU pun tidak lepas dari pemerintah dan birokrasinya. Namun 

demikian dalam studi kultural, posisi pendidikan mendapatkan tempat istimewa karena 

transformasi sosial tidak dapat terlaksana tanpa pendidikan. Oleh karena itu, masalah 

kekuasaan, pendidikan dan studi kultural mempunyai bidang garapan yang bersamaan. 

Dalam studi kebudayaan, Tilaar (2009: 126-129) mengungkapkan praksis 

pendidikan dapat dibedakan menjadi antara pendidikan informal, pendidikan formal, dan 

pendidikan nonformal. Pendidikan informal berkenaan dengan seluruh aspek kebudayaan 

yang mempengaruhi perkembangan manusia. Pendidikan formal yang disebut “schooling”, 

dilaksanakan dalam lembaga pendidikan yang disebut sekolah dan pendidikan dalam 

lembaga-lembaga tersebut merupakan suatu kegiatan yang lebih teratur dan terdeferensiasi. 

Di samping kedua pendidikan itu, terdapat pula pendidikan nonformal yang terlaksana

dalam lembaga-lembaga di luar struktur persekolahan formal dan dapat dilaksanakan oleh 

berbagai jenis lembaga masyarakat. Ketiga hal ini terjadi proses yang diarahkan pada 

transformasi sosial. Namun, terdapat lembaga-lembaga yang terkait dalam proses 

transformasi ini. Dalam masyarakat Indonesia dikenal ungkapan “guru ratu wong atua 

karo”. Artinya, dalam masyarakat tradisional di Indonesia dikenal tiga sumber kekuasaan 

yang mengayomi masyarakatnya, yaitu: 1) guru; 2) ratu atau pemerintah; dan 3) orang-

orang tua, yaitu pemimpin-pemimpin informal dalam masyarakat. Jadi, ketiga sumber 

kekuasaan yang ada di masyarakat kita merupakan pimpinan atau sumber transformasi 

sosial yang ada. Ketiga hal ini merupakan sumber kekuasaan dalam mengatur dan 

mengerahkan masyarakat yang berbudaya.

Sebagai bagian dari sumber masyarakat pramodern maka metodologi transmisi 

kebudayaan adalah menghafal dan kurang memberikan tempat pada inisiatif dan kreativitas 
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peserta didik.  Pendidikan bukan mengutamakan tujuan untuk mewujudkan kemanusiaan 

(being human) melainkan sekadar untuk mentransmisi nilai-nilai kebudayaan yang ada. 

Namun, dalam masyarakat modern dewasa ini, perubahan sosial atau transformasi sosial 

berjalan sangat pesat apalagi dalam kehidupan globalisasi abad ke-21. Proses pendidikan 

bukan hanya memperhatikan manusia sebagai human being melainkan memperlakukan 

manusia untuk menjadi manusia seutuhnya (being human) yang mengembangkan 

kebudayaannya dan mengembangkan hak asasi manusianya.

Michael W. Apple dalam Tilaar (2009:130), proses pendidikan atau transmisi nilai-

nilai budaya dan ilmu pengetahuan mengikuti struktur kekuasaan dalam masyarakat. Atau 

dengan kata lain, apa yang kita sebut ilmu pengetahuan dan cara untuk memperolehnya 

ternyata merupakan sebagian dari proses struktur sosial, termasuk struktur kekuasaan yang 

hidup di masyarakat. Hal ini kita lihat sejak zaman pramodern seperti yang digambarkan 

dalam “guru ratu wong atua karo” masyarakat pramodern di Indonesia.

Dalam pembahasannya mengenai Pendidikan dan Kekuasaan, Tilaar (2009: 141-

164), proses pendidikan yang sebenarnya adalah proses pembebasan dengan jalan 

memberikan kepada peserta didik suatu kesadaran akan kemampuan kemandirian atau 

memberikan kekuasaan kepadanya untuk menjadi individu. Sedangkan proses 

melaksanakan kekuasaan berarti proses menguasai. Artinya, ada yang melaksanakan kuasa 

(penguasa) dan ada yang dikuasai atau menjadi objek penguasa. Di sini terjadi subordinatif 

antara penguasa dan yang dikuasai. Dengan demikian, dapat terjadi perampasan kebebasan 

individu atau mengikat kebebasan individu pada suatu otoritas atau sumber kekuasaan di 

luar dirinya sendiri. Sumber otoritas tersebut dapat lahir dari negara, dari kekuatan 

ekonomi, atau dari kelas sosial yang hegemonik.

Pengertian kekuasaan (power) dalam pendidikan ternyata mempunyai konotasi 

yang berbeda dengan pengertian kekuasaan sebagaimana yang kita lihat dalam kehidupan 

sehari-hari. Dapat kita bedakan antara jenis kekuasaan: 1) kekuasaan yang transformatif; 2) 

kekuasaan yang berfungsi sebagai transmitif.

Kekuasaan dalam pendidikan adalah bersifat kekuasaan yang transformatif. 

Tujuannya ialah dalam proses terjadinya hubungan kekuasaan tidak ada bentuk subordinasi 

antara subjek dengan subjek yang lain. Kekuasaan yang transformatif bahkan 

membangkitkan refleksi, dan refleksi tersebut menimbulkan aksi. Orientasi yang terjadi 

dalam aksi tersebut merupakan orientasi yang advokatif.

Dalam proses kekuasaan yang transmitif terjadi proses transmisi yang diinginkan 

oleh subjek yang memegang kekuasaan terhadap subjek yang terkaena kekuasaan itu 
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sendiri. Orientasi kekuasaan di sini bersifat orientasi legitimatif. Dengan demikian, yang 

terjadi dalam proses pelaksanaan kekuasaan adalah suatu aksi dari subjek yang bersifat 

robotik karena sekadar menerima atau dituangkan sesuatu ke dalam bejana subjek yang 

bersangkutan.

Sekarang kita lihat bagaimana praksis pendidikan dilaksanakan berdasarkan 

kekuasaan seperti yang telah dirumuskan di atas. Ada empat masalah yang berkenaan erat 

dengan pelaksanaan pendidikan berdasarkan kekuasaan: 1) Domestifikasi dan stupidifikasi 

pendidikan; 2) Indoktrinasi; 3) Demokrasi dalam pendidikan dan 4) Integrasi sosial.

a. Proses Domestifikasi dan Stupidifikasi

Proses Domestifikasi atau proses penjinakan, yaitu membunuh kreativitas dan 

menjadikan manusia atau peserta didik sebagai robot-robot yang sekadar menerima 

transmisi nilai-nilai kebudayaan yang ada. Sebagaimana halnya dengannya 

penjinakan binatang-binatang yang semula merupakan binatang liar menjadi 

binatang-binatang yang tunduk pada perintah tuannya, demikianlah praksis 

pendidikan di lembaga-lembaga pendidikan menjadi tempat untuk menjinakkan 

pribadi-pribadi agar patuh pada kemauan tuannya. Proses pendidikan menjadi 

proses domestifikasi anak manusia. Hasilnya ialah bukan pembebasan melainkan 

pembodohan (stupidifikasi). Salah satu contoh pembodohan adalah pemujaan 

ijazah. Ijazah menjadi alat untuk naik pada tangga sosial, terlepas apakah ijazah 

tersebut merupakan hasil dari jerih payah untuk mengasah kemampuan diri. 

Dengan segala cara orang ingin untuk menggapai ijazah, baik diperoleh secara legal 

maupun ilegal dengan jalan membeli. Ijazah telah merupakan sisa-sisa masa 

kolonial yang mencari legitimasi kemampuan seseorang dari ijazah yang sifatnya 

diformalkan oleh pemerintah dan buak sebagai tanda yang menyatakan kemampuan 

seseorang.

b. Indoktrinasi

Sebagaimana yang ditunjukkan oleh Apple dalam bukunya Ideology and 

Curriculum maka kurikulum yang berlaku sebenarnya merupakan sarana 

indoktrinasi dari suatu sistem kekuasaan. Biasanya para pendidik, juga masyarakat 

luas, tidak menyadari apa sebenarnya peranan kurikulum dalam proses 

pemberdayaan peserta didik. Apabila kita lihat penyusunan kurikulum 

persekolahan di Indonesia yang silih berganti, menunjukkan betapa kekuasaan yang 

berlaku menancapkan bukunya dalam penentuan isi kurikulum. Sesuai dengan 

sistem pemerintahan pada waktu itu, kurikulum pada semua tingkat pendidikan 
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merupakan rekayasa yang dibuat oleh pemerintah. Semua aspek kurikulum sudah 

diatur begitu rupa sesuai dengan proses domestifikasi yang telah dijelaskan di 

muka. Maka apa yang terjadi dalam proses pendidikan sebenarnya adalah suatu 

proses mentransmisikan ilmu pengetahuan secara paksa.

Melalui kurikulum inilah terjadi proses indoktrinasi, yaitu proses untuk 

mengekalkan struktur kekuasaan yang ada. Menguasai pendidikan berarti 

menguasai kurukulum. Pola proses belajar dan mengajar dalam rangka 

domestifikasi dan indoktrinasi jelas merupakan suatu proses transmitif dari 

kebudayaan. Dengan jalan demikian, kebudayaan sebenarnya menghadapi stagnasi 

karena matinya daya kreatifitas dari para anggotanya. Proses pendidikan seperti 

yang telah dijelaskan merupakan proses transmisi kebudayaan dari satu generasi ke 

generasi selanjutnya. Kalau ada perubahan maka perubahan itu sangat kecil dan 

cenderung statisme.

c. Demokrasi

Inti dari pendidikan demokratis, yaitu seseorang yang menghadapi masalah-

masalah hidup yang penuh problematik dengan alternatif-alternatif yang 

dikembangkan oleh kemampuan akal budinya untuk mencari solusi yang terbaik. 

Apa yang terjadi dalam banyak sistem pendidikan, seperti suatu sistem yang 

namanya saja sistem demokratis tetapi tidak menyuguhkan kesempatan-kesempatan 

bagi perkembangan kebebasan yang merupakan ciri demokrasi. Masuknya 

demokrasi ke dalam dunia pendidikan memberi pengakuan pada sumber-sumber 

kekuasaan yang baru, yaitu kekuasaan yang memihak kepada kepentingan rakyat 

banyak. Tumbuhnya demokrasi dalam proses pendidikan mendorong tumbuhnya 

pendekatan multikulturalisme dalam pendidikan. Multikulturalisme menghargai 

adanya bermacam-macam budaya di dalam masyarakat, seperti masyarakat 

pluralistik Indonesia.

d. Integrasi Sosial

Ada anggapan bahwa integrasi sosial hanya dapat diciptakan melalui kekuasaan 

pemerintah. Pada kenyataannya, integrasi sosial ternyata tidak dapat diciptakan 

dengan pemaksaan melalui kekuasaan dari atas. Kekuasaan yang datang dari atas 

akan mematikan budaya dan menghasilkan budaya yang cenderung apda 

uniformisme dan menghilangkan budaya lokal yang justru merupakan kekuatan 

dari kebudayaan itu sendiri. Pendekatan multikultural dengan demikian 
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menciptakan suatu keharusan bagi Indonesia dengan masyarakatnya yang 

pluralistik, sehingga terlahir integrasi sosial (solidaritas nasional).

Kaitan antara pendidikan dan kekuasaan membawa kita pada masalah ideologi. 

Setiap masyarakat modern mempunyai ideologi yang menjadi panutan atau life style yang 

membimbing arah perkembangan masyarakat. Dalam kehidupan modern terdapat berbagai 

jenis ideologi. Salah satunya demokrasi sebagai perkembangan dari ideologi liberal yang 

melanda dunia. Ideologi-ideologi tersebut tentunya memasuki relung-relung pendidikan 

bukan hanya strukturnya melainkan isi (kurikulumnya). Peranan ideologi dalam 

pendidikan di Indonesia misalnya kita lihat dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan 

Nasional yang mendasarkan pendidikan pada ideologi Pancasila. Pengalaman selama Orde 

Baru menunjukkan betapa ideologi telah dijadikan sumber indoktrinasi yang telah 

mematikan kreativitas peserta didik. Ideologi yang seharusnya menjadi pembimbing telah 

berubah menjadi alat penekan dari penguasa dalam mengendalikan sistem dan isi 

pendidikan nasional (Tilaar, 2009:131).

Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional tahun 1989, pengertian 

tentang siswa dipahami dengan istilah “peserta didik”. Setiap jenjang kependidikan 

memakai batasan tentang umur siswa. Pemahaman tentang pedagogi mengartikan siswa 

sebagai objek suatu proses belajar. Siswa ditempatkan sebagai “objek” yang pasif. Proses 

demikian akan memunculkan hubungan: guru menggurui-siswa digurui, guru memilihkan 

bahan pelajaran-tunduk pada pilihan tersebut, guru mengevaluasi-murida dievaluasi. Guru 

sebagai inti lebih penting daripada siswa (Suparno, dkk, 2002: 65-66). Meskipun UU 

sekarang ini sudah diperbaharui, sejak reformasi yang terjadi di Indonesia yang berasaskan 

demokrasi, namun masih banyak pendidik yang kurang memahami apa sebenarnya 

peranan kurikulum dalam proses pemberdayaan peserta didik (Tilaar, 2009:148). Oleh 

karena itu, seringkali para pendidik hanya melakukan sesuai dengan petunjuk-petunjuk 

yang telah dirinci tanpa tahu esensi dari kurikulum tersebut. Oleh karena itu, Benni 

Setiawan (2006:64-65) mengatakan bahwa proses pendidikan yang selama ini terjadi 

cenderung monoton, indoktrinatif, teaching-centered, top-down, sentralistik, mekanis, 

verbalis, kognitif, dan misi pendidikan yang mengalami misleading.

Dengan melihat bagaimana wacana sistem pendidikan di Indonesia sejak era 

kolonial sampai demokrasi, masih tertanam dalam ideologi pendidik sebagai orang-orang 

yang memiliki kuasa untuk mendidik peserta didik, sehingga sifat pengajaran pun 

dilakukan secara terpusat tanpa memperhatikan perkembangan daya kreativitas peserta 

didik. Menurut Tilaar (2009:158-159), dalam komunikasi pendidik dan peserta didik atau 
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dengan kata lain dalam proses belajar-mengajar tentunya ditentukan pula oleh hubungan 

kekuasaan antara keduanya. Dalam pendidikan tradisional dikenal adanya perbedaan status 

antara keduanya, apakah disebabkan karena umur, atau oleh kedudukan sosial yang 

dilegitimasikan melalui peraturan-peraturan pemerintah dan mungkin juga adat. Pola 

komunikasi antara pendidik dan peserta didik mempunyai wajah yang lain apabila kita 

lihat dari situasi demokratis. Keduanya, meskipun berbeda pengalaman, tetapi sama-sama 

mengambil pengalaman yang bermanfaat dari pertemuannya yang bari. Pendidik maupun 

peserta didik memperoleh pengetahuan dan manfaat dari pertemuan-pertemuan pendidikan 

dari keduanya.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru 

dan Dosen, di Bab I, Pasal 1 no. 2 menyatakan bahwa Dosen adalah pendidik professional 

dan ilmuwan dengan tugas utama mentranformasikan, mengembangkan, dan 

menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan 

pengabdian kepada masyarakat. Selain itu, pada Bab II, Pasal 6 mengemukakan bahwa 

kedudukan guru dan dosen sebagai tenaga professional bertujuan untuk melaksanakan 

sistem pendidikan nasional dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu 

berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa 

kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri 

serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.

Selain itu, dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya, dosen memiliki hak dan 

kewajiban. Berikut akan dipaparkan hak dan kewajiban dosen dalam sistem pendidikan 

yang ada di Indonesia berdasarkan UU No. 14, Tahun 2005 Pasal 51 dan Pasal 60. Dalam 

Pasal 50 Ayat 1f dinyatakan bahwa dosen berhak memiliki kebebasan dalam memberikan 

penilaian dan menentukan peserta didik. Sedangkan kewajiban dosen tertera dalam Pasal 

60 butir b, dosen berkewajiban merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, serta 

menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran. Kemudian kewajiban dosen yang lain yaitu 

dalam butir c, meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi 

secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, 

butir d yaitu bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis 

kelamin, agama, suku, ras, kondisi fisik tertentu atau latar belakang sosial ekonomi peserta 

didik dalam pembelajaran (Suryosubroto, 2010: 187-214). Dengan demikian, dosen 

merupakan tenaga pendidik yang berupaya mendidik mahasiswa sebagai peserta didik 

yang belajar di perguruan tinggi guna mendapatkan ilmu pengetahuan serta 

menyumbangkan pengaruhnya untuk kebaikan bangsa dan negaranya.
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2.4. Kerangka Pikir

Berikut adalah kerangka pikir penulis mengenai penelitian yang akan dilakukan:

Diagram1. Kerangka Pikir Penelitian

Keterangan:

Seiring pesatnya perkembangan internet dalam segi kehidupan manusia sekarang, 

media sosial yang sangat diminati oleh masyarakat termasuk generasi muda. Munculnya 

Tumblr pun menjadi salah satu daya tarik sendiri bagi remaja untuk mulai 

menggunakannya sebagai jejaring sosial dan blogging. Fasilitas yang diberikan Tumblr 

memberikan kemudahan bagi para penggunanya dalam dunia blogging. Para pengguna 

dapat menggunakan Tumblr ini untuk mem-posting pesan singkat dalam bentuk apapun 

baik teks, gambar, quote, video, dan lainnya. Jadi, Tumblr sekarang merupakan salah satu 

platform mikroblogging selain situs jejaring sosial lainnya.

Salah satunya yaitu Tumblr “YeahMahasiswa” yang hadir pada tahun 2010. 

Kehidupan mahasiswa tergambar jelas dalam tumblelog ini. Tumblr ini berkembang 

dengan munculnya meme yang sedang menjadi tren di kalangan anak muda. Mahasiswa

mengekspresikan pendapat, pemikiran dan pengalamannya selama beraktivitas di kampus 

dan berinteraksi terhadap lingkungan sekitarnya. Aktivitas mahasiswa digambarkan dalam 

wacana yang bersifat menyindir dan humor dengan menggunakan meme. 

Melihat kembali bahwa di Indonesia, sistem pendidikan yang dijalankan masih 

memiliki masalah-masalah baik secara ideologi maupun peranan para pendidik, sehingga 

menarik untuk penulis teliti dengan menganalisis wacana Tumblr “YeahMahasiswa”

(www.yeahmahasiswa.com) yang berupa komik meme menggunakan pendekatan Norman 

Analisis Wacana
menurut 
Norman 

Fairclough

Tumblr “Yeahmahasiswa”

Blog “Hidup Mahasiswa!”

New MediaMahasiswa

Aktivitas 
Mahasiswa

digambarkan 
dengan budaya 
internet meme

dibuat pada 30 
Desember 2010

Relasi Dosen dan 
Mahasiswa
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Fairclough sebagai objek penelitian yang dapat menggambarkan relasi dosen dan 

mahasiswa dalam Tumblr tersebut.

2.5. Definisi Operasional

- Media sosial: suatu media yang dipakai untuk berhubungan dengan orang lain 

secara global dan diakses secara online menggunakan internet.

- Tumblr: suatu platform mikroblogging yang memberikan layanan seperti 

miniblog sekaligus sebagai jejaring sosial.

- Meme: sebuah ide baik berupa gambar, tokoh, perilaku dan penggunaannya 

menyebar dari satu orang ke orang lain

- Dosen: seorang figur yang memiliki pendidikan tinggi dan memiliki tanggung 

jawab dalam mendidik mahasiswa agar menjadi mahasiswa yang berkualitas 

dan berkompeten

- Mahasiswa: remaja yang berusia 18-22 tahun yang sedang melanjutkan 

pendidikan di jenjang perguruan tinggi dengan tujuan untuk menjadi sarjana.


