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ABSTRAK 

Fazadio Reynaldi, 125120207111084, 2018. Jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas 

Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Univesitas Brawijaya, Malang. Skripsi Analisis 

Tema Fantasi Komunitas Malang Vespa. Dibimbing oleh Diyah Ayu Amalia 

Avina, SE., M.Si. dan Nufian Susanti Febriani, S.I.Kom., M.I.Kom. 

 

Ketertarikan para pecinta vespa untuk ikut bergabung dalam sebuah 

komunitas vespa merupakan sebuah langkah untuk saling berbagi Interest and 

Values, hal ini dilakukan dalam berbagai macam kegiatan yang dilakukan oleh 

Komunitas yang mana memunculkan proses-proses komunikasi. Proses-proses 

komunikasi yang terjadi menciptakan keharmonisan dalam berkelompok, maka perlu 

dikaji pandangan dari anggota dengan menggunakan pola naratif atau wacana 

dialektik mengenai realitas yang terbentuk melalui cerita-cerita atau tema fantasi 

yang merefleksikan bagaimana sesuatu itu dapat dipercaya, dipahami, dan 

diaplikasikan. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui apa saja tema-tema 

fantasi yang terbentuk dalam komunitas Malang Vespa. Dalam melakukan analisis 

tema fantasi peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang 

pembahasannya tidak melihat pada angka-angka, akan tetapi langsung dinarasikan 

dalam bentuk penjelasan tentang fenomena yang akan dibahas dengan bertujuan 

untuk memahami makna sehingga menghasilkan daya deskriptif berupa kata-kata. 

Tema Fantasi dengan pijakan teori konvergensi simbolik dapat digunakan untuk 

membedah konstruksi makna dalam tataran interpersonal, kelompok, organisasi, dan 

media massa. Dalam konteksnya, penelitian ini bertujuan untuk menemukan tema-

tema fantasi yang memiliki makna yang saling dipahami oleh anggota komunitasnya 

yang tergambar dalam tatanan realitas simbolik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

tema-tema fantasi yang terbentuk adalah Jabat tangan mengikat, Tim Sapu Bersih, 

Onderdil, dan Amunisi. Berbagi Tema Fantasi ini membantu komunitas Malves 

dalam menafsirkan interaksi dan menciptakan realitas yang simbolik dalam 

komunitasnya, hal ini juga dilakukan sehingga mereka dapat menciptakan 

komunikasi yang empatik dan menjadi faktor terbentuknya komunitas yang harmonis 

dan solid yang juga memiliki identitas yang membedakannya dengan komunitas lain. 

Berbagi tema fantasi ini juga mengembangkan penafsiran umum anggota komunitas 

berdasarkan pengalaman mereka dengan interpretasi bersama menggunakan isyarat-

isyarat simbolik.  

Kata Kunci : Tema Fantasi, Realitas Simbolik, Isyarat Simbolik, Konvergensi 

Simbolik 
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ABSTRACT 

Fazadio Reynaldi, 125120207111084, 2018, Communication Studies. Faculty of 

Social and Politic Science, University of Brawijaya, Malang. Thesis of Fantasy 

analysis of Malang Vespa Community. Mentoring by Diyah Ayu Amalia Avina, 

SE., M.Si. dan Nufian Susanti Febriani, S.I.Kom., M.I.Kom. 

  

 The interest of vespa lovers to join a vespa community is a step to share 

Interest and Values, this is done in a variety of activities conducted by the Community 

which leads to communication processes. The communication processes that occur 

create harmony in groups, it is necessary to examine the views of the members by 

using a narrative pattern or dialectical discourse about the reality formed through 

stories or fantasy themes that reflect how something can be trusted, understood and 

applied. The purpose of this research is to searching for fantasy themes that formed 

in Malang Vespa community. In doing the fantasy theme analysis, researcher using 

qualitative research method, that is the research that the discussion does not look at 

the numbers, but directly narrated in the form of explanation about the phenomenon 

which will be discussed with the aim to understand the meaning to produce 

descriptive power in the form of words. Fantasy Theme with the foothold of symbolic 

convergence theory can be used to dissect constructions of meaning in interpersonal, 

group, organization and mass media. In the context of this study, it aims to find 

fantasy themes that have mutually understood meanings by members of his 

community that illustrated in the order of symbolic reality. Results of the research 

show Fantasy Themes that formed are Binding Handshake, Tim Sapu Bersih, 

Onderdil, and Amunisi. Sharing the Fantasy Themes helps the Malves community in 

interpreting interactions and creating symbolic realities in their communities, so they 

can create empathetic communication and become a solid and harmonious 

community that also has an identity that distinguishes it from other communities. 

Sharing this fantasy theme also develops a common interpretation of the community 

members based on their experience with shared interpretations using symbolic cues. 

 

Keywords : Fantasy themes, Symbolic Reality, Symbolic Cues, Symbolic Convergence 
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 BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Teknologi dalam bidang transportasi berkembang secara cepat di 

seluruh dunia, tidak terkecuali di Indonesia. Dilansir dari “Harian Ekonomi 

Neraca”, Kementerian Perindustrian Republik Indonesia mengemukakan 

bahwa Indonesia merupakan pasar otomotif terbesar se-Asia Tenggara. Maka 

dari itu, dapat dikatakan bahwa masyarakat Indonesia merupakan konsumen 

yang sangat besar khususnya dalam penggunaan kendaraan roda dua (Sepeda 

Motor). Dengan besarnya penggunaan roda dua di Indonesia, mendorong 

produsen-produsen besar di Indonesia untuk memasarkan produk kendaraan 

roda duanya ke Indonesia. Salah satu produsen tersebut ialah “Piaggio”, 

Piaggio adalah Perusahaan sepeda motor asal Italia yang mengeluarkan sepeda 

motor jenis Scooter dengan merek “Vespa” yang telah mendunia hingga saat 

ini.  

Dilansir dari sebuah artikel tentang Vespa di Kompasiana.com, 

masuknya Vespa di Indonesia sangat dipengaruhi oleh “Vespa Congo” yaitu 

Vespa yang diberikan sebagai penghargaan oleh pemerintah terhadap pasukan 

penjaga perdamaian Indonesia yang bertugas di Kongo pada saat itu. Setelah 

banyaknya pengguna Vespa Congo pada saat itu, masyarakat Indonesia 

banyak yang memilih untuk menggunakan kendaraan roda dua Vespa. Seiring 
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berjalannya waktu Vespa Congo mulai punah, dan bermunculan Vespa dengan 

jenis-jenis yang baru.  

Dilansir dari sebuah artikel tentang Vespa di Oto.detik.com, Indonesia 

hingga saat ini juga menjadi salah satu negara dengan pecinta Vespa terbesar 

ke-2 di dunia setelah Italia. Di tahun 2012 data dari Piaggio Indonesia 

menyebutkan pengguna Vespa di Indonesia mencapai lebih dari 40.000 orang. 

Managing Director PT Piaggio Indonesia Sergio Mosca di Jakarta melalui 

Oto.detik.com di tahun 2012 menyatakan bahwa Vespa cukup lama hadir di 

Indonesia, dan Vespa sudah menjadi bagian masyarakat Indonesia. 

Menurutnya, dedikasi pengguna vespa di Indonesia sangat tinggi. Hal itu 

ditunjukkan dengan terbentuknya begitu banyak klub dan komunitas vespa, 

dimana mereka punya berbagai cara menikmati berkendara dengan skuter 

Vespa. Sergio Mosca juga menambahkan bahwa Vespa adalah bagian dari 

kehidupan semua orang dan menjadi simbol identitas sosial dan budaya.  

Vespa menjadi salah satu icon kendaraan roda dua jenis scooter yang 

memiliki daya tarik tersendiri, hingga pencintanya pun terbilang cukup 

banyak. Banyak diantaranya merasa bahwa tipe kendaraan ini sangatlah 

menarik hingga bisa meningkatkan identitas serta kepercayaan diri ketika 

berkendara menggunakan vespa, dan banyak diantaranya merasa dengan vespa 

mereka memiliki suatu ikatan kekerabatan dengan pengguna vespa lain. 

Berdasarkan wawancara peneliti kepada salah satu anggota komunitas Vespa 

pada tanggal 15 April 2017, Vespa sendiri telah menjadi suatu icon yang 

menyiratkan kesan solidaritas dari para penggunanya, didukung oleh sebuah 
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slogan yang turun-temurun dikenal oleh kalangan pecinta vespa diseluruh 

Indonesia yaitu “Satu Vespa Sejuta Saudara”. Slogan ini kental sekali melekat 

pada diri masing-masing pecinta vespa, yang mana beberapa diantara mereka 

mengenal slogan ini dari tetua-tetua mereka yang mengajarkan mereka hal-hal 

tentang vespa. Hal inilah yang mendorong para pengguna Vespa dengan 

banyak pengguna Vespa lain membentuk berbagai macam komunitas Vespa di 

berbagai daerah di Indonesia. Salah satu komunitas tersebut ialah komunitas 

Vespa yang dibentuk di daerah Kota Malang yaitu ”Malang Vespa (Malves)”.  

Berdasarkan wawancara peneliti terhadap salah satu anggota Malves 

pada tanggal 15 April 2017, Malves sendiri terbentuk pada tanggal 28 Oktober 

1994 oleh beberapa pecinta Vespa yang ada di Kota Malang. Beberapa 

diantaranya ialah Budi, Cak Ipin, Abah Agus, Cak Mul, dan Alm. Abah 

Yusuf. Malves tumbuh di Kota Malang dengan sangat cepat dengan 

banyaknya anggota yang bertambah, narasumber juga mengatakan bahwa 

hingga saat ini Malves merupakan salah satu komunitas vespa terbesar dan 

tertua di Kota Malang. Malves merupakan Komunitas Vespa yang dinaungi 

oleh Ikatan Vespa Indonesia (IVI), yang mana IVI merupakan suatu organisasi 

yang dinaungi oleh Ikatan Motor Indonesia (IMI). Malves terdaftar dalam IVI 

ketika mereka telah memiliki  susunan anggota ,serta mendeklarasikan 

keberadaan komunitas mereka. 

Menurut observasi cepatnya pertumbuhan komunitas Malves ini  tidak 

lepas dari penyebab ketertarikan para pecinta Vespa untuk bergabung dengan 

komunitas ini. 22 tahun Malves telah terbentuk dan menjadi salah satu 
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komunitas tertua dan terbesar di Kota Malang, hal ini yang kemudian 

membuat peneliti lebih tertarik lagi untuk mengangkat Malves dalam 

penelitian. Dalam wawancara peneliti dengan salah satu anggota Malves pada 

tanggal 15 April 2017, anggota Malves menyatakan bahwa pada awalnya 

masing-masing dari mereka memang menyukai vespa dan bagi mereka vespa 

seperti suatu sarana yang memperluas relasi dengan orang-orang yang 

memiliki ketertarikan yang sama dengan mereka. 22 tahun ini Malves 

terbentuk juga menjadi suatu identitas komunitas vespa yang disegani dan 

sangat dikenal orang-orang bengkel di Kota Malang yang mana sebagian 

bengkel juga merupakan anggota dari Malves, yang kemudian meningkatkan 

ketertarikan pecinta vespa lain untuk bergabung.  Malves terkenal dengan 

kekeluargaan dan solidaritas yang baik dalam komunitasnya, sehingga 

mendorong para pecinta Vespa lain untuk bergabung dalam komunitas Malves 

itu sendiri. Hal ini didorong juga oleh budaya dari dalam komunitas itu 

sendiri, sebagaimana dalam komunitas Malves tidak dipegang secara struktur 

organisasi melainkan dipegang secara kekeluargaan. Struktur ini yang 

kemudian menjadi sebuah tatanan yang Informal, yang kemudian membuat 

anggota-anggotanya tidak terpaku pada ketidaksetaraan status sosial maupun 

umur dalam komunitasnya. 

Menurut Wenger (2002) pengertian “Komunitas adalah sekelompok 

orang yang saling berbagi lingkungan, perhatian, masalah, serta memiliki 

ketertarikan atau kegemaran yang sama terhadap suatu topik, dan dapat 

memperdalam pengetahuan serta keahliannya dengan saling berinteraksi 
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secara terus-menerus.” Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan salah 

satu anggota Malves, anggota mengatakan bahwa banyak dari anggota Malves 

pada awalnya mengikuti Malves didasari kegemaran mereka dengan Vespa, 

yang kemudian mereka merasa bahwa Malves memberikan mereka sebuah 

wadah untuk bisa saling berbagi dengan sesama pecinta vespa. Malves dalam 

keanggotaannya saling berbagi pengetahuan mengenai suatu topik, yang 

sebagian besar ialah mengenai vespa yang merupakan kegemaran serta 

ketertarikan yang sama dari tiap anggota Malves. Mereka pun saling berbagi 

lingkungan, seperti contohnya mereka berkumpul di bengkel salah satu 

anggota atau pun berkumpul untuk rapat atau hanya sekedar bersilaturahmi di 

rumah salah satu anggota.  

Selain itu, menurut Kertajaya (2008) “Komunitas adalah sekelompok 

orang yang saling peduli satu sama lain lebih dari yang seharusnya, dimana 

dalam sebuah komunitas terjadi relasi pribadi yang erat antar para anggota 

komunitas tersebut karena adanya kesamaan interest atau values.” Kembali 

kepada ketertarikan yang sama tadi, hal ini yang begitu mempererat masing-

masing anggota. Semakin juga menguatkan relasi yang baik antar anggota, ini 

pula yang kemudian menimbulkan kepedulian yang lebih dari seharusnya. 

Berdasarkan Observasi peneliti menemukan beberapa bentuk relasi yang baik 

yang telihat di beberapa kesempatan seperti contohnya ketika mereka bertemu 

di jalan raya, sikap tegur sapa telah menjadi bagian dari kebiasaan mereka. 

Contoh lain ketika salah satu anggota mengalami masalah seperti mogok di 
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jalan raya lalu tidak sengaja anggota lain melintas, anggota lain tersebut 

seperti sudah kewajiban  memiliki rasa peduli untuk turut membantu. 

Malves pada dasarnya juga dapat dikatakan sebagai suatu kelompok 

sosial, karena masing-masing dari anggota bergabung atas dasar kehendak 

untuk kebersamaan. Menurut Bungin (2006) “Kelompok sosial adalah 

kehidupan bersama manusia atau kesatuan-kesatuan manusia yang umumnya 

secara fisik relatif kecil yang hidup secara guyub.” Akan tetapi, terlalu umum 

jika Malves dikatakan sebagai suatu kelompok sosial. Sehingga paling tepat 

jika Malves dikatakan sebagai suatu Komunitas, didukung juga oleh 

keberadaan Malves sendiri telah memiliki label sebagai suatu komunitas vespa 

di Kota Malang.  

Dalam kekelompokannya, Malves sering melakukan kegiatan-kegiatan 

sebagai sarana mereka saling berkumpul dan berdiskusi serta berinteraksi satu 

sama lain. Hal-hal yang mereka diskusikan meliputi pengalaman hidup, 

seputar vespa, berbagi pengetahuan mengenai vespa, dan berbagai hal yang 

berkaitan dengan keadaan komunitas mereka. Dari kegiatan-kegiatan ini, 

terjadi suatu proses pola komunikasi yang empatik yang mana interaksi 

mereka satu sama lain menjadi akrab, solid, harmonis, dan mereka saling 

terbuka dalam bercerita pengalaman hidup. Proses-proses komunikasi yang 

terjadi menciptakan keharmonisan dalam berkelompok, maka perlu dikaji 

pandangan dari anggota dengan menggunakan pola naratif atau wacana 

dialektik mengenai realitas yang terbentuk melalui cerita-cerita atau tema 

fantasi yang merefleksikan bagaimana sesuatu itu dapat dipercaya, dimengerti, 
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dipahami, dan diaplikasikan. Tema fantasi dibagi melalui interaksi simbolik 

dalam kelompok, dan kemudian dihubungkan dari satu orang ke orang lain 

ataupun dari suatu kelompok ke kelompok lainnya, terbagi dalam suatu 

pemahaman kerangka konsep konvergensi simbolik (Arianto, 2012). 

Wacana dialektik ini membawa suatu kajian analisis tema fantasi 

dalam komunitas Malves menjadi menarik untuk dikaji. Berdasarkan 

penerapan dan pemikiran dari Robert Bales dan Bormann dalam Arianto 

(2012), Proses ini berlangsung di saat kecenderungan anggota Malves menjadi 

dramatis dan berbagi cerita, lelucon, ritual, perumpamaan atau permainan kata 

yang ternyata memiliki dampak dalam pembentukan keharmonisasian, 

kesolidaritasan, serta kekeluargaan dalam komunitas mereka. 

Bormann (1972) dalam Benoit, Klyyukovsky, & Airne (2001) 

menyatakan bahwa “tema fantasi (fantasy theme) merupakan instrumen dari 

konvergensi simbolik”. Tema fantasi merupakan makna, perhatian, 

keuntungan yang jelas dapat diperoleh secara terbuka atau tersembunyi dari isi 

pesan (Bormann 1972). Selanjutnya, Cragan & Shield (1985) dalam Dalam 

Benoit, Klyyukovsky, & Airne (2001) menyatakan bahwa “Reality is 

simbolycally” atau suatu realitas merupakan simbolisasi yang diciptakan, di 

mana orang-orang membangun persepsi mereka dari realitas, dan persepsi ini 

menempatkan mereka lebih mengerti dan dapat meramalkan suatu realitas, 

termasuk komunikasi dengan individu lainnya. Berdasarkan beberapa uraian 

latar belakang di atas peneliti memutuskan untuk mengarahkan penelitian ini 

pada pengkajian analisis tema-tema fantasi dalam komunitas Malang Vespa. 
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Tema-tema fantasi komunitas Malang Vespa melalui perilaku serta isi dalam 

berkomunikasi antar anggota Malang Vespa untuk kemudian 

mendeskripsikannya dalam penelitian ini. 

Peneliti menemukan beberapa penelitian terdahulu yang menjadi 

gambaran sebuah komunitas vespa untuk peneliti melaksanakan penelitian. 

Beberapa diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh Farizky (2012) 

yang berjudul “Satu Vespa Sejuta Saudara : Nilai-nilai Solidaritas, dan 

Kreativitas Komunitas Vespa Apa Aja Boleh (VAAB) dalam menciptakan 

Vespa Ekstrim”. Dalam penelitiannya, Farizky menemukan bahwa Berdirinya 

VAAB sebagai komunitas vespa ekstrim didasari hobi dan kegemaran 

anggotanya terhadap vespa. Kesamaan lainnya terlihat dari karakteristik 

anggotanya yang terdiri dari remaja-remaja usia produktif dengan latar 

belakang sosial menengah ke bawah. Kesamaan-kesamaan tersebut 

membentuk nilai-nilai yang menjadi pedoman tingkah laku dalam komunitas 

VAAB. Berdasarkan hasil dari penelitian terdahulu di atas, Peneliti 

mengambil kesimpulan bahwa dengan adanya unsur-unsur kesamaan dalam 

latar belakang anggota menjadi nilai-nilai yang mendorong hubungan antar 

anggota menjadi harmonis. Hal ini juga menjadi nilai dasar dalam penelitian 

ini dalam mengembangkan penelitian, peneliti akan mengulas berbagai 

kesamaan antar anggota Malves dalam berinteraksi yang mana memunculkan 

berbagai tema fantasi dalam berkomunikasi satu sama lain yang kemudian 

menciptakan sebuah komunitas yang harmonis. 
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Selanjutnya, penelitian milik Tin Yas Mena (2009) yang berjudul 

“Pola Komunikasi Komunitas Vespa dalam Mempertahankan Solidaritas 

Organisasi (Studi pada Malang Vespa (Malves)).” Dalam penelitian tersebut, 

Mena (2009) menggambarkan beberapa hasil yaitu Pola Komunikasi yang 

digunakan dalam komunitas Malves adalah Pola komunikasi antar personal. 

Dalam internal anggotanya pola komunikasi yang digunakan adalah Pola 

komunikasi diadik, yaitu pendekatan personal masing-masing anggotanya. 

Mena (2009) juga menemukan bahwa dalam melaksanakan kegiatan dalam 

organisasi, tidak jarang anggota Malves melibatkan anggota keluarganya. 

Dengan ini Malves tidak hanya menjadi ajang individu anggota untuk 

berkumpul dan bersenang-senang, akan tetapi juga menjadi wadah bagi para 

anggota untuk bersosialisasi secara kekeluargaan.  

Penelitian Mena (2009) menggambarkan pola komunikasi yang terjadi 

yang berimbas untuk mempertahankan solidaritas yang terbangun dalam 

organisasi Malves tersebut. Menurut Effendy (1986) “Pola Komunikasi adalah 

proses yang dirancang untuk mewakili kenyataan keterpautan unsur-unsur 

yang dicakup beserta keberlangsungannya, guna memudahkan pemikiran 

secara sistematik dan logis.” Unsur-unsur seperti yang dinyatakan di atas tidak 

lain ialah kegiatan komunikasi antar individu yang terpola, kegiatan 

komunikasi ini yang kemudian memiliki implikasi pembentukan tema-tema 

fantasi yang terkait dengan pembentukan harmonisasi dalam komunitas yang 

berlangsung pada saat kegiatan komunikasi tersebut berlangsung. Dengan ini 

peneliti akan melakukan penelitian yang lebih mendalam terhadap tema-tema 
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fantasi yang terbentuk dalam komunitas Malves, yang mana tema-tema fantasi 

ini berimbas pada harmonisasi hingga solidaritas yang terbentuk dalam 

komunitas Malang Vespa. 

Dalam penelitian terdahulu lain, peneliti mengangkat penelitian milik 

Saifullah Ismail (2014) yang berjudul “Komunitas Vespa di Kota Makassar 

(Studi tentang Gaya Hidup)”. Penelitian ini menemukan bahwa Gaya hidup 

komunitas vespa lebih berorientasi pada kebebasan. Solidaritas sosial yang 

berkembang di dalam komunitas Vespa sangatlah kuat, rasa persaudaraan 

yang tercipta menjadikan komunitas vespa solid. Dari hasil penelitian di atas, 

peneliti menyimpulkan bahwa gaya hidup yang berorientasi pada kebebasan 

dalam komunitas vespa turut menjadi dasar dari terbentuknya solidaritas yang 

berkembang. Kebebasan ini yang kemudian juga mempengaruhi tema-tema 

fantasi yang terbentuk ketika berkomunikasi dan berperilaku antar anggota. 

Peneliti akan menelusuri gaya hidup secara bebas seperti apa yang 

berkembang dalam komunitas Malves, atau kebebasan ini juga memiliki 

limitasi atau tidak yang juga kemudian mempengaruhi tema-tema fantasi antar 

anggota Malves. 

Sehubungan dengan beberapa rangkaian latar belakang di atas, Peneliti 

memutuskan untuk melaksanakan penelitian dengan konsep Teori 

Konvergensi simbolik dengan instrumen analisis tema fantasi. Sebagaimana 

dijelaskan oleh Kriyantono (2012) “Konsep adalah istilah yang 

mengekspresikan sebuah ide abstrak yang dibentuk dengan 

menggeneralisasikan objek atau hubungan fakta-fakta yang diperoleh dari 
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pengamatan.” Berangkat dari konsep teori konvergensi simbolik ini nanti 

peneliti akan mengkaji serta menggali berbagai unsur fakta mengenai apa saja 

tema-tema fantasi yang terbentuk dalam komunitas Malves. 

Berdasarkan rangkaian latar belakang di atas, maka Peneliti 

memutuskan untuk mengerjakan penelitian ini dengan judul “Analisis Tema 

Fantasi dalam Komunitas Malang Vespa”. Peneliti berharap dengan adanya 

penelitian ini, pembaca dapat memahami bagaimana dan seperti apa tema-

tema fantasi dalam komunitas yang membangun harmonisasi serta solidaritas 

dalam suatu komunitas. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah, apa saja tema-tema fantasi yang terbentuk dalam 

komunitas Malang Vespa ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui apa saja tema-tema 

fantasi yang terbentuk dalam komunitas Malang Vespa, serta mendeskripsikan 

tema fantasi yang terbentuk tersebut.  
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1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu : 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

a. Dapat memberikan referensi pengetahuan dalam keilmuan 

komunikasi, khususnya mengenai teori konvergensi simbolik 

dengan instrumen analisis tema-tema fantasi. 

b. Penelitian mengenai analisis tema fantasi komunitas vespa ini 

menjadi referensi dalam penelitan selanjutnya dengan objek 

serupa. 

1.5 Limitasi Penelitian 

 

Dalam penelitian ini, Peneliti membatasi masalah yang dibahas sebagai 

berikut : 

1. Penelitian hanya membahas tentang penggambaran/pendeskripsian 

apa saja tema-tema fantasi dalam komunitas Malang Vespa. 

2. Penelitian hanya akan membahas tentang empat kegiatan yang 

peneliti tuliskan yaitu kumpul di Bengkel Vespa salah satu anggota 

Malves, MOVE Anniversary5th, Rapat event Anniversary22th 

Malves (Goes To Ranupani), Touring : Anniversary22th Malves 

(Goes to Ranupani). 
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 BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Komunitas 

  Malves merupakan sekelompok orang-orang yang dapat dikatakan sebagai 

suatu Komunitas, dimana orang-orang yang tergabung dalam Malves ialah orang-

orang yang saling berbagi lingkungan, ketertarikan, serta kegemaran pada suatu 

topik. Menurut Wenger (2002) pengertian Komunitas adalah “sekelompok orang 

yang saling berbagi lingkungan, perhatian, masalah, serta memiliki ketertarikan 

atau kegemaran yang sama terhadap suatu topik, dan dapat memperdalam 

pengetahuan serta keahliannya dengan saling berinteraksi secara terus-menerus.” 

  Selain itu, menurut Kertajaya (2008) “Komunitas adalah sekelompok 

orang yang saling peduli satu sama lain lebih dari yang seharusnya, dimana dalam 

sebuah komunitas terjadi relasi pribadi yang erat antar para anggota komunitas 

tersebut karena adanya kesamaan interest atau values.” Malves memiliki relasi 

yang erat antar anggotanya, yang mana memunculkan unsur-unsur komunikasi 

yang berbeda dalam lingkungannya. Interaksi yang terjadi memunculkan tema-

tema fantasi berbeda, yang mana juga membuat komunitas Malves juga berbeda 

dengan komunitas-komunitas lain. Maka dari itu, disini peneliti bermaksud untuk 

mengkaji apa saja tema-tema fantasi yang terbentuk dalam komunitas Malves. 

Melalui konsep konvergensi simbolik dengan instrumen analisis tema-tema 

fantasi. 
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2.2 Teori Konvergensi Simbolik 

  Berdasarkan pengertian komunitas di atas, peneliti menyimpulkan bahwa 

dalam sebuah komunitas terdapat relasi yang memiliki unsur-unsur komunikasi 

yang berbeda-beda. Salah satunya ialah pada saat masing-masing individu 

mengartikan sesuatu yang simbolik, hal ini merupakan sebuah realita yang dapat 

dikaji melalui Teori Konvergensi Simbolik. Teori Konvergensi Simbolik menurut 

pemikiran Bormann (1982) dalam Arianto (2012) dengan mengembangkan 

konsep pemikiran Bales. Bormann menjelaskan bahwa teori konvergensi simbolik 

adalah teori komunikasi yang menjelaskan bagaimana orang secara kolektif 

membangun kesadaran simbolik yang sama yang mengandung makna, emosi, dan 

motif untuk beraksi. Bormann (1985) dalam Palenchar & Heath (2002) 

menjelaskan Teori Konvergensi Simbolik mempostulasikan bahwa melalui 

percakapan dan menghadirkan pesan-pesan yang saling diterima. Orang 

membangun sebuah realitas simbolik melengkapi sebuah makna, emosi, serta 

motif untuk beraksi. Palenchar & Heath (2002) juga menjelaskan bahwa melalui 

interaksi-interaksi yang terjadi, berbagai macam kelompok menciptakan realitas 

sosial yang berupa Tema Fantasi. Melalui penelitian ini pula nantinya peneliti 

akan berangkat dari konsep konvergensi simbolik untuk menemukan berbagai 

macam tema fantasi yang terbentuk dalam komunitas Malves.  

  Bormann (1985) menjelaskan bahwa teori konvergensi simbolik memiliki 

3 bagian struktur, sebagai berikut : 
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a) Bagian pertama berkaitan dengan penemuan dan pengaturan bentuk dan 

pola komunikatif yang menunjukkan perubahan dan kehadiran kesadaran 

dalam sebuah kelompok. 

b) Bagian kedua terdiri dari deskripsi kecendrungan yang dinamis dalam 

sebuah sistem komunikasi sebuah kelompok yang menjelaskan mengapa 

kesadaran kelompok muncul, berlanjut, menurun, dan menghilang. Serta 

efek-efek seperti kesadaran sebuah kelompok memiliki makna,motif, dan 

komunikasi dalam kelompok tersebut. Proses komunikatif pada dasarnya 

adalah dinamika orang-orang yang berbagi fantasi dalam kelompok 

tersebut. 

c) Bagian ketiga dari teori ini terdiri dari faktor-faktor yang menjelaskan 

mengapa orang-orang berbagi fantasi yang mereka lakukan ketika mereka 

melakukannya. Istilah fantasi dalam teori konvergensi simbolik, fantasi 

mengacu pada interpretasi yang kreatif dan imajinatif dari peristiwa yang 

memenuhi kebutuhan psikologis dan retoris. 

  Dari penjelasan-penjelasan di atas, peneliti berasumsi bahwa dalam sebuah 

kelompok, terbentuk berbagai macam interaksi yang menciptakan berbagai 

macam simbol. Dengan instrumen tema fantasi, peneliti bermaksud untuk 

menemukan simbol-simbol yang merupakan sebuah tema fantasi yang terbentuk 

dalam komunitas Malves. 
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2.3 Analisis Tema Fantasi 

  Analisis Tema Fantasi berdasarkan (Bales, 1970; Bormann, 1985; Cragan 

& Shields, 1992) dalam Palenchar & Heath (2002), mengasumsikan bahwa 

“Manusia mendiskusikan peristiwa dan masalah dalam sebuah cerita, konten 

naratif, dan sebuah bentuk. Fantasi adalah istilah yang digunakan untuk 

mendeskripsikan orang-orang yang berbagi peristiwa interpretatif yang mereka 

kembangkan , serta menggambarkan pengalaman kolektif mereka.” 

  Kartikawangi (2013) menjelaskan secara sederhana bahwa “Tema Fantasi 

dimengerti sebagai pesan yang didramatisasi. Pesan itu bisa berupa permainan 

kata-kata, cerita, analogi, dan pidato. Dramatisasi itu menghidupkan interaksi 

dalam kelompok.” Kartikawangi (2013) menjelaskan lebih lanjut bahwa “Tema 

Fantasi dengan pijakan teori konvergensi simbolik dapat digunakan untuk 

membedah konstruksi makna dalam tataran interpersonal, kelompok, organisasi, 

dan media massa.” Peneliti dalam penelitian ini bermaksud untuk menggunakan 

analisis tema fantasi untuk mencari tema-tema fantasi yang terbentuk dalam 

komunitas Malves, yang mana tema-tema fantasi tersebut menjadi faktor 

terjalinnya hubungan yang harmonis dan solid antar anggota komunitas Malves. 

Hal ini didukung oleh hasil penelitian Bales (1970) yang dijelaskan dalam 

Kartikawangi (2013), penelitian tersebut melihat bahwa “Tema Fantasi membantu 

anggota kelompok menciptakan kesatuan kelompok.” 

  Hal ini berkaitan dengan penjelasan sebelumnya mengenai teori 

konvergensi simbolik sebagaimana dijelaskan oleh Kartikawangi (2013) bahwa 
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“Teori konvergensi simbolik menyediakan penjelasan teoritis tentang efek 

berfantasi (fantasizing) pada proses komunikasi dalam penciptaan kesadaran 

(consciousness-creating), pengembangan kesadaran (consciousness-raising), dan 

kesinambungan kesadaran (consciousness-sustaining).” Bormann (1985) dalam 

Kartikawangi (2013) juga menyebut beberapa karakter dari teori konvergensi 

simbolik, diantaranya kaya dramatisasi sehingga proses komunikasi mampu 

menciptakan dan mempertahankan kesadaran komunitas, kelompok, maupun 

organisasi. Teori konvergensi simbolik juga menggunakan bahasa imajinatif di 

samping mengembangkan fantasi yang dipahami bersama dan menyatu dalam visi 

retoris. Hal lain, teori konvergensi simbolik menjelaskan bagaimana kesadaran 

kelompok atau komunitas terbentuk, berkembang, dan bertahan (Bormann, 

Cragan, Shields, 1994) dalam Kartikawangi (2013). Berdasarkan hal-hal 

mengenai Teori konvergensi simbolik dan tema fantasi di atas, peneliti akan 

melakukan penelitian untuk mencari apa saja tema-tema fantasi yang terbentuk 

dalam komunitas Malves dengan menggunakan konsep teori konvergensi simbolik 

dan analisis tema fantasi. 
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2.4 Penelitian Terdahulu 

 

 

No 

 

Nama 

 

Judul 

Penelitian 

 

Tahun 

 

Fokus Penelitian 

 

Teori 

 

Metode 

Penelitian 

 

Relevansi Penelitian 

1 Farizky “Satu Vespa 

Sejuta Saudara 

: Nilai-nilai 

Solidaritas, 

dan Kreativitas 

Komunitas 

Vespa Apa Aja 

Boleh dalam 

menciptakan 

Vespa 

Ekstrim” 

2012 Membahas lebih 

lanjut tentang 

alasan-alasan 

terbentuk nya 

komunitas vespa 

dan alasan-alasan 

dibalik 

pembuatan nya 

Antropologi 

budaya 

Studi 

Kasus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan hasil dari 

penelitian terdahulu milik 

Farizky, Peneliti mengambil 

kesimpulan bahwa dengan 

adanya unsur-unsur 

kesamaan dalam latar 

belakang anggota menjadi 

nilai-nilai yang mendorong 

hubungan antar anggota 

menjadi harmonis. Hal ini 

juga menjadi nilai dasar 

dalam penelitian ini dalam 

mengembangkan penelitian, 

peneliti akan mengulas 

berbagai kesamaan antar 

anggota Malves yang 

mendorong para anggota 

dalam berinteraksi dan 

menciptakan tema-tema 

fantasi yang saling mereka 

bagi satu sama lain ketika 
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 berkomunikasi satu sama 

lain yang kemudian 

menciptakan sebuah 

komunitas yang solid. 

2 Tin Yas 

Mena 

“Pola 

Komunikasi 

Komunitas 

Vespa dalam 

Mempertahank

an Solidaritas 

Organisasi 

(Studi pada 

Malang Vespa 

Club)” 

2009 Mengetahui 

bagaimana pola 

komunikasi 

komunitas vespa 

dalam 

mempertahankan 

solidaritas 

organisasi melalui 

studi pada 

Malang Vespa 

Komunikasi 

Organisasi 

Kualitatif Penelitian ini 

menggambarkan pola 

komunikasi yang terjadi 

yang berimbas untuk 

mempertahankan solidaritas 

yang terbangun dalam 

organisasi Malves tersebut. 

Pola Komunikasi yang 

ditemukan oleh Mena 

menjadi refrensi bagi 

peneliti dalam melakukan 

penelitian. peneliti akan 

melakukan penelitian yang 

lebih mendalam terhadap 

tema-tema fantasi yang 

terbentuk dalam komunitas 

Malves yang mana tema-

tema fantasi ini berimbas 

pada harmonisasi hingga 

solidaritas yang terbentuk 

dalam komunitas Malang 

Vespa. 

3 Saifullah “Komunitas 

Vespa di Kota 

2014 Mengetahui 

bagaimana gaya 

Antropologi 

Budaya 

Kualitatif Dari hasil penelitian milik 

Saifullah, peneliti 
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Ismail Makassar 

(Studi tentang 

Gaya Hidup)” 

hidup komunitas 

vespa di 

Makassar 

menyimpulkan bahwa gaya 

hidup yang berorientasi 

pada kebebasan dalam 

komunitas vespa turut 

menjadi dasar dari 

terbentuknya solidaritas 

yang berkembang. 

Kebebasan ini kemudian 

yang mempengaruhi cara 

para anggota dalam 

membentuk dan 

menciptakan tema-tema 

fantasi dalam komunitas 

ketika berkomunikasi dan 

berperilaku antar anggota. 

Peneliti akan menelusuri 

gaya hidup secara bebas 

seperti apa yang 

berkembang dalam 

komunitas Malves, atau 

kebebasan ini juga memiliki 

limitasi atau tidak yang juga 

kemudian mempengaruhi 

aturan dalam berbahasa dan 

berperilaku antar anggota 

Malves. 

4 Arianto Tema-tema 

Fantasi dalam 

2012 Mengungkapkan 

tema-tema fantasi 

Teori 

Konvergens

Kualitatif Penelitian milik Arianto ini 

menggunakan teori dan 
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komunikasi 

kelompok 

Muslim-

Tionghoa 

dalam kelompok 

MuslimTionghoa. 

Tema-tema 

fantasi kelompok 

MuslimTionghoa

di kota Makassar 

melalui perilaku 

komunikasi dalam 

kelompok. 

i Simbolik metode yang sama yang 

akan digunakan oleh 

peneliti dalam 

melaksanakan penelitian. 

Yaitu, Teori konvergensi 

simbolik yang mana 

menggunakan instrument 

analisis tema fantasi untuk 

menemukan tema-tema 

fantasia apa saja yang 

terbentuk dalam komunitas 

Malves. 

 

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

Sumber : Peneliti 
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2.5 Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran 

Sumber : Peneliti 

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini bermula dari fenomena 

komunitas Malang Vespa yang berdiri di Kota Malang sebagai salah satu 

Komunitas Vespa terbesar dan tertua di Kota Malang. Peneliti berniat untuk bisa 

mengkaji bagaimana proses harmonisasi solidaritas ini terbentuk. Tentunya ada 

faktor-faktor tertentu, salah satunya dari cara serta bagaimana mereka berbahasa 

dan bercerita atau dalam konteks ini mereka berfantasi dalam komunitas Malang 

Vespa. Yang kemudian dari cara mereka berfantasi ini memiliki implikasi pada 

mempererat hubungan antar anggota, yang juga menjadi sebuah realitas yang 

simbolik yang membedakan komunitas ini berbeda dengan komunitas lain. Maka 

dari itu, Peneliti bermaksud untuk meneliti lebih dalam apa saja tema-tema fantasi 

yang terbentuk di dalam komunitas Malang Vespa. 

Tema-tema Fantasi 

Komunitas Malang Vespa 

(Malves) 

Kekeluargaan 

& 

Solidaritas 

 

Konvergensi Simbolik 
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 BAB III 

METODE PENELITIAN  

 

3.1 Paradigma,  Jenis dan Metode Penelitian 

Penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan untuk menyelidiki cara 

manusia memaknai kehidupan sosial sebuah kelompok masyarakat, serta 

bagaimana manusia mengekspresikan pemahaman mereka melalui bahasa, 

suara, perumpamaan, gaya pribadi maupun ritual sosial (Moleong, 2010). 

Dalam bukunya Kriyantono (2012) menjelaskan bahwa “Riset kualitatif 

bertujuan untuk menjelaskan fenomena dengan sedalam-dalamnya melalui 

pengumpulan data sedalam-dalamnya. Riset ini tidak mengutamakan besarnya 

populasi atau sampling bahkan populasi atau samplingnya sangat terbatas.” 

Penelitian ini nantinya akan berlandaskan paradigma Konstruktivis. 

Sebagaimana dijelaskan oleh Denzin & Lincoln (2009) “Secara ontologis 

paradigma ini memandang sebuah makna diciptakan secara kolektif seperti 

apa yang dibentuk oleh konvensi bahasa dan proses sosial lainnya.” Peneliti 

akan lebih menekankan dalam pembentukan makna yang terjadi pada proses 

pembentukan tema-tema fantasi yang terbentuk pada komunitas Malang 

Vespa. 

Metode dalam penelitian ini merupakan metode penelitian deskriptif. 

Menurut Rakhmat (2012) “Penelitian deskriptif hanyalah memaparkan situasi 

atau peristiwa. Penelitian tidak mencari atau menjelaskan hubungan, tidak 
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menguji hipotesis atau membuat prediksi.” Penelitian Deskriptif ialah salah 

satu jenis dari riset penelitian seperti yang dijelaskan oleh Kriyantono (2012) 

bahwa “Penelitian Deskriptif ini bertujuan membuat deskripsi secara 

sistematis, faktual, dan akurat tentang fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau 

objek tertentu. Periset sudah mempunyai konsep (biasanya satu konsep) dan 

kerangka konseptual. Melalui kerangka konseptual (landasan teori), periset 

melakukan operasionalisasi konsep yang akan menghasilkan variabel 

berdasarkan indikatornya. Riset ini untuk menggambarkan realitas yang 

sedang terjadi tanpa menjelaskan hubungan antar variabel.” Peneliti berniat 

untuk mengambil deskriptif sebagai metode untuk menggambarkan apa saja 

tema-tema fantasi yang terbentuk pada obyek penelitian yaitu komunitas 

Malang Vespa. 

3.1.1 Kualitatif 

Dalam buku Kriyantono (2012) menjelaskan bahwa “Riset kualitatif 

bertujuan untuk menjelaskan fenomena dengan sedalam-dalamnya melalui 

pengumpulan data sedalam-dalamnya. Riset ini tidak mengutamakan besarnya 

populasi atau sampling bahkan populasi atau samplingnya sangat terbatas.” 

Dijelaskan juga oleh Mulyana (2008) bahwa “Penelitian Kualitatif adalah 

penelitian yang bersifat interpretif (menggunakan penafsiran) yang melibatkan 

banyak metode, dalam menelaah masalah penelitiannya.” Selebihnya metode 

penelitian kualitatif didefinisikan oleh Sugiyono (2011) bahwa “Metode 
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Penelitian Kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat 

postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada obyek yang alamiah, (sebagai 

lawannya adalah eksperimen) dimana  peneliti adalah sebagai instrumen 

kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), 

analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih 

menekankan makna daripada generalisasi.” Dalam penelitian ini Peneliti 

bermaksud untuk mengambil kualitatif sebagai metode riset. 

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini pada dasarnya dapat dilakukan dimana pun, asalkan 

narasumber selalu ada untuk memberikan data. Peneliti memilih Kota Malang 

sebagai lokasi penelitian, dikarenakan Komunitas Malang Vespa sebagai 

objek dari penelitian berbasis di Kota Malang Jawa Timur. 

Peneliti bekerja sama penuh dengan pihak komunitas Malang Vespa 

untuk mengikuti berbagai event yang diikuti oleh komunitas Malang Vespa 

bersama dengan anggota-anggota komunitas Malang Vespa di tempat dan 

waktu yang disepakati bersama. 

3.3 Fokus Penelitian 

Berdasarkan dengan judul penelitian yang diangkat oleh peneliti yaitu 

“Analisis Tema Fantasi dalam Komunitas Malang Vespa”, Peneliti 

memfokuskan penelitian pada mengkaji apa saja tema-tema fantasi yang ada 

dalam komunitas Malang Vespa. Untuk mengetahui apa saja tema-tema 
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fantasi tersebut, peneliti memfokuskan pembahasan penelitian pada temuan-

temuan penelitian di empat kegiatan yang peneliti tuliskan yaitu kumpul di 

Bengkel Vespa salah satu anggota Malves, MOVE Anniversary5th, Rapat 

event Anniversary22th Malves (Goes To Ranupani), Touring : 

Anniversary22th Malves (Goes to Ranupani). 

3.4 Teknik Pemilihan Informan 

Informan dipilih secara purposive, Informan yang dipilih ialah orang-

orang yang berdasarkan kriteria dan kesediaan mereka untuk mengeksplorasi 

pengalaman mereka secara sadar. Menurut Kriyantono (2012), “Teknik ini 

mencakup orang-orang yang diseleksi atas dasar kriteria-kriteria yang dibuat 

periset berdasarkan tujuan riset.”  Terkait dengan permasalahan yang terkait 

dengan topik penelitian, maka subjek yang akan digunakan sebagai sumber 

data bagi peneliti, memiliki kriteria sebagai berikut : 

1. Member anggota Malang Vespa yang masih aktif 

2. Anggota yang terbilang cukup lama telah bergabung dalam 

Malang Vespa (5-10 tahun) 

3. Mengerti asal usul terbentuknya Malang Vespa 

4. Bersedia menjadi subjek penelitian 

3.5 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data adalah teknik atau cara-cara yang 

digunakan peneliti untuk mengumpulkan data (Kriyantono, 2012). Penelitian 
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ini akan menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yang terdiri 

sebagai berikut : 

a) Observasi 

Observasi disini diartikan sebagai kegiatan mengamati secara 

langsung (tanpa mediator) sesuatu objek untuk melihat dengan dekat 

kegiatan yang dilakukan objek tersebut (Kriyantono, 2012). Teknik 

pengumpulan data dengan observasi dilakukan bila , penelitian 

berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam 

dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar (Sugiyono, 2011). 

Dalam penelitian ini, Peneliti menggunakan metode observasi non-

partisipan. Observasi non-partisipan merupakan metode observasi 

dimana peneliti hanya bertindak mengobservasi tanpa ikut terjun 

langsung melakukan aktivitas yang dilakukan oleh kelompok yang 

diteliti, baik kehadirannya diketahui atau tidak (Kriyantono, 2012). 

b) Wawancara 

Wawancara merupakan metode pengumpulan data yang 

digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya 

Kriyantono (2012). Wawancara ini dilakukan untuk memperkaya 

informasi dan data-data yang dirasa menarik untuk dikembangkan dari 

proses serta hasil dari Observasi. Peneliti berniat untuk mewawancarai 

salah satu narasumber yang sekiranya berpengaruh terhadap data-data 
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yang akan diolah, narasumber tersebut ialah M.Rafheli, ia merupakan 

anggota Malang Vespa yang telah lama bergabung dengan Malang 

Vespa. 

3.6 Teknik Analisis Data 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

tematik (thematic analysis). Analisis tematik didefinisikan sebagai pola dalam 

informasi yang minimal dapat menggambarkan dan menafsirkan aspek 

fenomena. Penggunaan analisis tematik memungkinkan peneliti menemukan 

“pola” permasalahan. Setelah menemukan pola (seeing), peneliti akan 

mengklasifikasikan atau meng-encode pola tersebut (seeing as), dengan 

memberi label, definisi, atau deskripsi (Boyatzis, dalam Braun dan Clarke, 

2011). 

Terdapat enam tahap analisis tematik menurut Ely dkk (dalam Braun 

dan Clarke, 2011) adalah sebagai berikut : 

1. Familiarizing yourself with your data, tahap pertama dalam 

analisis ini adalah melakukan transkrip data. Hal ini dilakukan 

dengan mentransformasikan data. Hal ini dilakukan dengan 

mentransformasikan data berbentuk verbatim ke dalam teks 

berdasarkan hasil Observasi dan wawancara yang telah 

dikumpulkan. Proses ini dilakukan lebih dari satu kali untuk 

mendapatkan hasil transkrip yang akurat. 
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2. Generating initial code, peneliti melakukan coding pada data 

yang telah ditranskrip dan menyatukan data-data yang relevan 

ke dalam kode yang sama. Menurut Boyatzis (dalam Braun dan 

Clarke, 2011) codes identify a feature of the data (semantic 

content or latent) that appears interesting to the analyst, and 

refer to ‘the most basic segment, or element, of the raw data or 

information that can be assessed in a meaningful way 

regarding the phenomenon’. Proses ini sangat membantu 

peneliti dalam menemukan kesamaan segmen dasar yang 

dibahas oleh orang berbeda, yang memudahkan peneliti untuk 

memahami makna kolektif dalam suatu pembahasan isu. 

3. Searching for themes, pada tahap ini peneliti mensortir code 

dasar yang berbeda ke dalam sebuah tema kemudian 

membandingkan semua kode yang relevan ke dalam tema dan 

kemudian membandingkan semua kode yang relevan ke dalam 

tema yang telah teridentifikasi. Pembuatan peta tematik dalam 

proses ini sangat membantu peneliti untuk mempermudah 

mengetahui tema-tema yang telah teridentifikasi secara visual. 

4. Reviewing themes, pada tahap ini peneliti meninjau kembali 

tema-tema yang telah dihubungkan dengan kode yang telah 

diekstraksi dan keseluruhan data, kemudian peneliti mulai 

menggeneralisasikan “peta” tematik analisis. 
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5. Defining and naming themes, tema-tema yang telah mulai 

nampak polanya selanjutnya akan diberi nama spesifik yang 

dapat meng-cover seluruh isi data. Pada tahap ini dilakukan 

analisis secara berkelanjutan untuk menghasilkan akurasi data 

dan memperbaiki secara spesifik masing-masing tema. Inti dari 

tahap ini adalah melakukan pendefinisian tema dan perbaikan. 

6. Producing the report, peneliti mulai melakukan analisis 

berdasarkan tema yang telah diekstrak ke dalam peta tematik, 

menyajikannnya menggunakan literatur yang telah dipilih 

untuk menghasilkan analisis laporan ilmiah. 

3.7 Uji Keabsahan Data 

Menurut Kriyantono (2012) kesahihan atau keabsahan data pada 

penelitian kualitatif dapat diuji sewaktu-waktu selama proses pengumpulan 

data dan analisis intepretasi data. Kriyantono (2012) menerangkan beberapa 

jenis keabsahan data pada penelitian kualitatif sebagai berikut : 

a. Kompetensi subjek riset 

Subjek riset haruslah kredibel, dan memiliki pengalaman 

terkait permasalahan yang akan digali dengan cara menguji 

jawaban-jawaban pertanyaan terkait dengan pengalaman 

subjek. Dalam penelitian ini kompetensi subjek riset pada 

informan anggota Malves misalnya, mereka haruslah anggota 

yang telah lama bergabung dan turut menjalani komunitas 



31 
 

 
 

Malves dalam kurun waktu yang cukup lama. Mereka adalah 

orang-orang yang mengerti asal-usul serta perkembangan 

Malves sejak didirikan hingga sekarang. 

b. Trustworthiness 

Penelitian kualitatif menggunakan data berupa kata-kata yang 

diucapkan oleh informan. Informan ini haruslah diuji 

kejujurannnya dalam mengungkap realitas yang dia alami 

dengan cara dua hal. 

1) Authenticity , yaitu memperluas konstruksi personal 

yang informan ungkapkan. Dalam hal ini peneliti 

memberikan kesempatan kepada informan untuk 

mengungkapkan konstruksi yang lebih detail dengan 

bercerita mengenai pengalamnnya sesuai dengan 

permasalahan yang ingin dikaji. 

2) Analisis Triangulasi, Triangulasi yang digunakan 

adalah triangulasi sumber. Triangulasi sumber yaitu 

menganalisis jawaban subjek dengan meneliti 

kebenarannya dengan data empiris yang tersedia. Disini 

peneliti membandingkan subjek dengan keterangan dari 

para anggota-anggota lain yang tergabung dalam 

komunitas Malves. Pada pengujian keabsahan data ini 

peneliti mengkombinasikan teknik pengumpulan data 
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wawancara pribadi dan observasi untuk memperoleh 

kebenaran data yang diperoleh. 

Gibbs (dalam Creswell, 2009) mengemukakan mengenai validitas 

kualitatif sebagai  pemeriksaan tentang keakuratan temuan penelitian melalui 

prosedur tertentu. Gibbs (dalam Creswell, 2009) menyarankan beberapa 

prosedur realibilitas kualitatif, diantaranya memastikan keakuratan verbatim 

transkrip data untuk menghindari terjadinya kesalahan. Selain itu, ia juga 

menyarankan agar kode-kode yang sudah dibangun tidak mengalami 

pergeseran makna dengan kode lainnya. Hal ini dapat dilakukan dengan 

membuat code book. Creswell (2012) mengemukakan 3 prosedur yang sering 

dilakukan oleh peneliti untuk menentukan validitas dalam penelitian 

kualitatif, yaitu triangulation, member checking dan external audit. Penelitian 

ini menggunakan member checking untuk menguji validitas, yaitu dengan cara 

meminta seorang atau lebih informan untuk memeriksa kembali keakuratan 

tema yang disimpulkan oleh peneliti (Creswell, 2009). 

3.8 Etika Penelitian 

Sebelum melakukan penelitian, peneliti terlebih dahulu meminta izin 

untuk melakukan penelitian kepada pihak yang memiliki wewenang, yakni 

beberapa anggota Malang Vespa yang bersedia untuk menerima penelitian 

menyangkut komunitasnya. Setelah memperoleh izin, Peneliti melanjutkan 

penelitian dengan mengumpulkan data yang berupa observasi non-partisipan 
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dan wawancara. Data yang diperoleh akan disimpan oleh Peneliti dan hanya 

dapat diakses oleh pihak universitas untuk keperluan akademis dan pihak 

komunitas Malang Vespa selaku pihak yang bersangkutan. 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang akan 

berfokus pada observasi sebagai sumber data utama. Dalam penelitian 

kualitatif sendiri, etika penelitian menjadi hal penting yang harus diperhatikan 

oleh peneliti. Sehingga peneliti pada penelitian ini menggunakan dasar-dasar 

etika untuk untuk menghormati dan menjaga subjek penelitian. Terdapat 

beberapa pertimbangan etika terkait penulisan hasil penelitian yang akan 

digunakan dalam penelitian ini. Menurut (Cresswell, 2009) pertimbangan 

etika terkait penulisan hasil penelitian tersebut adalah sebagai berikut : 

1. Penggunaan Bahasa atau kata yang tidak bias. 

2. Tidak memalsukan hasil penelitian untuk kepentingan pribadi. 

3. Tidak menyalahgunakan hasil penelitian untuk kepentingan 

pihak tertentu. 

4. Menyatakan kontribusi pihak lain dalam penelitian. 

5. Mempublikasikan hasil penelitian. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Vespa & Malves 

  Komunitas Malves merupakan sebuah komunitas sepeda motor jenis Scooter 

dengan merek Vespa yang telah lama terbentuk di Kota Malang. Dalam 

perkembangannya, Malves berkembang dengan bertambahnya anggota-anggota yang 

ikut bergabung dalam komunitas. Seiring berjalannya waktu Malves telah menarik 

perhatian dari banyak pecinta vespa di Kota Malang untuk turut bergabung dalam 

komunitas, salah seorang anggota Malves “MR” dalam wawancara peneliti 

menyatakan bahwa “Mereka itu banyak tertarik ke kita karena mereka juga suka 

vespa, yaa…mereka juga akhirnya seneng bisa kumpul ama sesama yang suka vespa. 

Dan di kita juga kalo kumpul asik-asik orangnya, Loss… yang tua ama yang muda 

juga gabung.” M.Rhafeli juga mengatakan bahwa dalam komunitas Malves struktur 

dipegang secara kekeluargaan, dan hubungan antar anggota secara internal juga solid. 

Peniliti pun dalam observasi melihat bahwa dalam tiap kesempatan komunitas ini 

berkumpul, mereka seakan-akan orang-orang yang kenal begitu dekat dan mereka 

saling berkomunikasi dengan santai dan berbahasa dengan tutur dan cara mereka 

masing-masing. Realitanya dalam interaksi-interaksi yang terjadi di komunitas 

Malves, peneliti menemukan unsur-unsur pesan yang simbolis yang terbentuk ketika 

masing-masing saling berinteraksi, berbagi cerita (Tema Fantasi) yang didramatisasi 

oleh masing-masing anggota. Hal ini yang kemudian juga menjadi dorongan 
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terbentuknya komunitas Malves yang harmonis dan solid, sebagaimana dijelaskan 

oleh hasil penelitian Bales (1970) yang dijelaskan dalam Kartikawangi (2013), 

penelitian tersebut melihat bahwa “Tema Fantasi membantu anggota kelompok 

menciptakan kesatuan kelompok.” Lalu, apa dasar yang mendorong komunitas ini 

terbentuk ? Ya, jawaban dasarnya ialah masing-masing anggota memiliki interest 

value yang sama terhadap vespa. Dengan ini Peneliti akan membahas terlebih dahulu 

apa itu Vespa dengan berbagai macam sejarah dan perkembangannya, hingga 

terbentuknya komunitas-komunitasnya. 

  Vespa merupakan sebuah merek sepeda motor jenis scooter yang dinaungi 

oleh perusahaan motor asal Italia yaitu “Piaggio”. Vespa merupakan salah satu 

kendaraan yang unik dan murah pada saat awal-awal pemasarannya, sehingga merek 

Vespa begitu banyak diminati. Vespa juga merupakan sebuah Icon yang dikenal di 

dunia sebagai salah satu alat transportasi yang memiliki gaya. Hal ini akan dijelaskan 

mulai dari sejarah lahirnya Vespa, hingga terbangunnya Vespa yang menjadi Icon 

yang artistik. 

4.1.1 Sejarah Vespa 

  Semua berawal pasca perang dunia II, dimana Italia menjadi salah satu negara 

yang terkena imbas dari perang tersebut. Long (1998) mengungkapkan “In Italy, the 

scooter not only helped restore the country after the war, it broke down barriers that 

had existed long before it. Prior to W.W.II, Italy "was largely agrarian with little 
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communication between villages and even cities". Culture and economy were 

localized and many people never went far beyond the fields surrounding their 

village.” Dengan tidak adanya fasilitas yang mumpuni pada saat itu, sangat sulit 

kiranya untuk Italia berkembang dengan juga komunikasi yang sulit antar masyarakat 

desa dan kota. Mereka pun bahkan pada saat itu tidak bisa pergi jauh dari wilayah 

mereka sendiri. Piaggio yang merupakan perusahaan induk dari merek Vespa 

awalnya bergerak di bidang transportasi massal seperti kapal dan kereta api. Lalu 

pada saat perang dunia II Piaggio merupakan salah satu pemasok utama untuk 

pesawat tempur, akan tetapi seluruh infrastruktur hancur total ketika pengeboman 

terjadi pabrik Piaggio di Genoa Italia. Pasca perang dunia II yang begitu kelam, 

Piaggio dipimpin oleh Enrico Piaggio membangun kembali perusahaan. Di masa ini 

Piaggio tidak lagi memproduksi alat transportasi massal seperti kapal dan kereta api, 

melainkan alat transportasi yang lebih praktis dan harganya mudah dijangkau yaitu 

scooter yang diberi merek “Vespa”. Dregni (1993) dalam Long (1998) 

mengungkapkan “Postwar, scooters changed all this. The scooter brought the city to 

the country and vice versa. It brought people together, spread ideas and culture, and 

almost overnight carried Italy into the modern world; it was the dawn of a second 

Italian renaissance". Dregni menganggap Vespa adalah sesuatu yang mengubah 

keadaan pasca perang dunia II , membuat masyarakat bersatu dan menjadikan Italia 

seakan-akan terlahir kembali pada saat itu. 
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4.1.2 Vespa as a style 

  Pada masa dimana Vespa mulai merambah keseluruh dunia dengan 

keunikannya sebagai sebuah scooter dan murah harganya, Vespa mulai memiliki 

identitas sebagai suatu gaya dalam berkendara. Seperti yang dikatakan oleh Long 

(1998) “For over thirty years, motorscooters had provided inexpensive 

transportation, but the invention of the Vespa gave scooters style. From the design of 

the product to its marketing, the cheap silly scooter became something that everyone 

wanted to ride.” Vespa tak lagi menjadi hanya sekedar merek dari sebuah scooter , 

Vespa mulai menjadi suatu gaya hidup, simbol kebudayaan, seni teknologi dan 

transportasi (Long, 1998). Beberapa fakta yang mendukung dikemukakan oleh 

Hebdige (1988) yang mana memaparkan bahwa pada tahun 1960 an terjual lebih dari 

1 juta Vespa. 

4.1.3 Komunitas Vespa 

  Dengan begitu banyaknya Vespa yang tersebar, mendorong para pengguna 

Vespa untuk membangun komunitas Vespa. Hebdige (1988) menjelaskan salah satu 

terbentuknya komunitas Vespa yang besar dan merupakan komunitas tertua yang 

dibentuk di Inggris, komunitas ini dibentuk oleh anak-anak muda Inggris yang 

kemudian memegang Vespa Italia sebagai identitas mereka. Komunitas dibentuk di 

era pertengahan 60 an dan diberi nama “Mods” ,dalam komunitasnya mereka saling 

berbagi gaya satu sama lain seperti gaya berpakaian, gaya rambut, hingga gaya 

bermusik. Mengutip dari Hebdige (1988) yang mengatakan “When Italian scooter 
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was first chosen by the Mods as an identity marker,it was lifted into a larger unity of 

taste”. Mods memperkaya gaya serta keunikan dari Vespa, dan hal ini menjadi salah 

satu budaya bervespa yang kemudian diikuti oleh komunitas-komunitas Vespa lain 

yang kemudian bermunculan. Tak terkecuali di Indonesia, komunitas-komunitas 

Vespa juga bermunculan di Indonesia ketika maraknya Vespa masuk di Indonesia di 

era 60 an. 

4.1.4 Vespa di Indonesia 

   Beberapa sumber mengatakan bahwa masuknya Vespa ke Indonesia 

dipengaruhi oleh “Vespa Congo”, yang mana menjadi hadiah dari pemerintah 

Republik Indonesia bagi para pasukan penjaga perdamaian Indonesia yang pada saat 

itu telah bertugas di Kongo di era 60 an. Lalu pada tahun 1967, Vespa pertama kali 

masuk Indonesia melalui ATPM (Agen Tunggal Pemegang Merek) PT Danmotors 

Vespa Indonesia dibangun atas kerjasama East Asiatic Company Denmark dan 

Indonesia (Witoelar,1983). Dengan tumbuh kembangnya Vespa di Indonesia, 

melahirkan banyak pecinta Vespa yang hingga saat ini masih ada dan banyak pula 

yang bergabung menjadi berbagai macam komunitas Vespa. Meski di Indonesia 

persaingan pasar otomotif roda dua sangat ketat, karena Vespa harus bersaing dengan 

produk-produk Jepang. Tidak secara langsung menghilangkan minat masyarakat 

Indonesia untuk lebih memilih Vespa, Vespa memiliki daya tarik dan gaya tersendiri 

untuk ditunggangi dan ini terbukti hingga saat ini masih sangat banyak sekali peminat 

Vespa khususnya Vespa Classic. 
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4.2 Malang Vespa (Malves) 

  Indonesia memiliki berbagai macam komunitas Vespa yang hingga saat ini 

masih eksis di berbagai daerah di Indonesia, salah satu komunitas tersebut ialah 

“Malang Vespa (Malves)” yang berdomisili di Kota Malang Jawa Timur. Malves 

sendiri didirikan pada tanggal 28 Oktober 1994, Malves didirikan oleh sekumpulan 

pecinta Vespa yang bergabung dan mendirikan komunitas Malves. Beberapa pendiri 

Malves diantaranya ialah Budi, Cak Ipin, dan beberapa kawan lainnya. Komunitas ini 

terbentuk awalnya dari kumpul-kumpul biasa di daerah stasiun di sekitar tahun 94-an, 

lalu beberapa diantaranya adalah pecinta Vespa yang kemudian bergerak mendirikan 

komunitas Malang Vespa.  

  Narasumber menyatakan bahwa sejak didirikannya komunitas Malves, tidak 

pernah ada seorang pun yang menjabat sebagai ketua. Alasannya bahwa Malves 

berdiri secara kekeluargaan tanpa organisasi yang terstruktur. Hanya pada saat-saat 

event saja akan ditunjuk salah seorang untuk menjadi ketua yang memimpin event 

tersebut. Hingga saat ini komunitas Malves beranggotakan 100 orang lebih, akan 

tetapi narasumber mengatakan tidak semua anggota selalu aktif. Untuk menjadi 

anggota Malves tidaklah sulit, hanya perlu datang ke perkumpulan Malves di Kopi 

Kadir Jalan Kalpataru Malang Jawa Timur, untuk menjadi anggota cukuplah dengan 

memiliki Vespa standart yang kesyaratan lalu lintasnya masih berfungsi. Komunitas 

Malves sendiri memiliki identitas tersendiri sebagai anggota, diantara lain attribut 

pakaian dan stiker Malves yang ditempel di Vespa anggota Malves. Aktivitas-
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aktivitas yang biasa dijalani oleh komunitas Malves di antara lain adalah kumpul 

bersama di daerah stasiun Kota Malang atau di bengkel Malves di daerah Kalpataru 

Kota Malang dan di daerah simpang balapan Ijen, lalu aktivitas lain ada Touring 

bersama komunitas Malves dengan mengendarai Vespa mereka masing-masing. 

Aktivitas yang lain juga termasuk “Bakti Sosial” yang biasa diselenggarakan 

komunitas Malves untuk berkontribusi dalam bantuan-bantuan sosial kepada 

masyarakat, dan masih ada lagi beberapa aktivitas yang biasa dijalani oleh komunitas 

Malves. 

4.3 Hasil Observasi dan Temuan Penelitian 

Observasi peneliti meliput kegiatan-kegiatan komunitas Malves yang berupa 

kumpul bersama secara informal, rapat Malves menjelang event anniversary22th 

hingga pada saat acara berlangsung,  serta pada saat keterlibatan komunitas Malves di 

event anniversary5th MOVE. Observasi dilakukan dalam rangka untuk menelusuri 

serta mencari berbagai tema-tema fantasi yang terbentuk dalam komunitas Malves, 

sebagaimana dituliskan dalam tujuan penelitian. Untuk memulai pembahasan, peneliti 

akan mendeskripsikan kegiatan-kegiatan komunitas Malves yang pada saat itu 

peneliti berkesempatan untuk mengobservasi hingga pemetaan realitas simbolik dan 

penggunaan isyarat-isyarat simbolik berdasarkan temuan penelitian pada saat 

observasi yang tergambar pada saat kegiatan-kegiatan berlangsung.  
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4.3.1 Kumpul di Bengkel Vespa salah satu anggota Malves 

Kegiatan ini merupakan salah satu kegiatan yang hampir sehari-hari dilakukan 

oleh tiap anggota Malves, yang mana masing-masing anggota sering kali saling 

bersilaturahmi ke tempat anggota lain dengan maksud untuk sekedar kumpul saja 

sambil mengobrol dan ngopi-ngopi atau dengan maksud ingin berbagi cerita atau 

masalah mengenai vespa atau memang anggota-anggota ini sedang bekerjasama 

dalam perbaikan serta modifikasi vespa mereka. Kegiatan yang peneliti tuliskan di 

sini ialah berkunjungnya salah satu anggota Malves (MR) ke bengkel salah satu 

anggota Malves yang lain yaitu (J). MR datang dengan maksud untuk bersilaturahmi 

membicarakan perjalanan J pada saat J berangkat ke Jogja untuk acara Kustomfest 

dan sekaligus ingin membicarakan mengenai mesin Vespanya yang sedang digarap 

oleh J. Kegiatan ini berlangsung di bengkel J, di daerah Pulosari Araya. MR 

berkunjung pada malam hari ke bengkel J, J sedang di tempat dan sedang menggarap 

vespa milik orang lain. Dan MR memulai percakapan dengan J ketika sesampainya 

di bengkel J. 

Pada saat bertemunya MR dan J, peneliti menemukan sebuah isyarat simbolik 

yang tergambar pada saat MR menjabat tangan J dengan gaya jabat tangan yang 

mengikat. Hal ini juga peneliti temukan di lain kesempatan, seringkali pada saat 

masing-masing anggota saling bertemu di berbagai kesempatan mereka menjabat 

tangan secara mengikat. Hal ini yang kemudian menjadi sebuah realitas simbolik 

yang saling dipahami oleh masing-masing anggota Malves sebagai bentuk keakraban 
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masing-masing anggota, yang mana gaya jabat tangan ini dilakukan oleh semua 

anggota Malves. Tanpa memandang umur maupun status sosial masing-masing 

anggota, gaya jabat tangan ini secara simbolis dilakukan oleh tiap anggota Malves 

ketika berkesempatan untuk bertemu. dalam kegiatan ini dapat dikatakan bahwa MR 

dan J memiliki jarak umur yang terbilang cukup jauh, J jauh lebih tua dari MR. Gaya 

jabat tangan yang mengikat ini juga menjadi sebuah karakteristik bagi komunitas 

Malves, sebagai suatu simbol keakraban pada saat mereka bertemu. 

4.3.2 MOVE Anniversary5th 

Kegiatan ini berlangsung pada tanggal 28 oktober 2016, yang berlokasi di 

Block Office Kota Batu. Kegiatan ini berlangsung dengan diramaikan oleh berbagai 

macam komunitas Vespa, dan salah satu yang  diundang dalam acara yaitu komunitas 

Malves. Kegiatan ini berlangsung pada malam hari, diramaikan juga oleh beragam 

acara mulai dari panggung yang diisi oleh band-band lokal lalu stan yang diisi dengan 

merchandise-merchandise vespa. Keterlibatan Malves di sini pada intinya adalah 

MOVE memberikan apresiasi untuk Malves yang mana pada 28 Oktober juga 

menjadi Ulang tahun Malves yang ke-22 pada saat itu. MOVE mempersembahkan 

sajian nasi tumpeng untuk kemudian menjadi semacam ritual untuk memperingati 

ulang tahun Malves. Pada kesempatan ini peneliti berkesempatan bersama dengan 

salah satu anggota Malves yaitu MR, mengikuti gelaran acara tersebut. 
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Pada kesempatan kegiatan ini, peneliti kembali menemukan Isyarat simbolik 

jabat tangan yang mengikat yang tergambarkan pada saat berlangsungnya kegiatan. 

Realitas simbolik ini terjadi pada saat MR bertemu dengan anggota-anggota Malves 

lain di gelaran acara, yaitu A, R, dan beberapa anggota lain pada saat berkumpul di 

acara. MR menghampiri A dan R dengan menjabat tangan yang mengikat lalu 

dilanjutkan dengan percakapan ringan mengenai acara yang sedang berlangsung, hal 

ini kemudian yang dapat dilihat pula oleh anggota lain sebagai suatu simbol 

keakraban dan memunculkan kesadaran anggota  dalam mengidentifikasi interaksi 

yang sedang berlangsung. 

4.3.3 Rapat event Anniversary22th Malves (Goes To Ranupani) 

Kegiatan ini tidak lain merupakan sebuah kegiatan kumpul untuk 

mempersiapkan segala sesuatu untuk gelaran acara Malves anniversary22th , yang 

pada saat itu akan diselenggarakan dengan acara touring dan bermalam di Ranupani. 

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 18 November 2016 dan lokasinya di rumah 

salah satu anggota Malves di daerah Kalpataru Kota Malang yaitu HB. Kegiatan ini 

sebagian besar membicarakan perihal kesiapan anggota dan teknis di lapangan pada 

saat mulainya perjalanan hingga pulang. Rapat dimulai oleh MK yang 

mengemukakan persiapan yang sudah dilakukan hingga saat rapat, lalu MK juga 

memberi tugas kepada beberapa anggota untuk beberapa hal terkait Touring yang 

akan dilaksanakan. Dalam rapat kali ini juga menjadi kesempatan anggota-anggota 

Malves untuk saling berdiskusi satu sama lain mengenai persiapan untuk 
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melaksanakan touring Malves anniversary 22th. Di sini Peneliti kembali 

berkesempatan untuk turut ikut dalam rapat, dalam rangka untuk observasi non-

partisipan. 

Pada kesempatan kali ini, peneliti menemukan sebuah isyarat simbolik yang 

verbal pada saat MK mengemukakan tugas-tugas untuk beberapa anggota untuk 

gelaran touring Malves anniversary 22th. MK menuturkan kepada MR untuk 

menjadi tim sapu bersih, yang mana tim sapu bersih dipahami bersama dalam 

komunitas Malves sebagai orang-orang yang pada saat touring berada di paling 

belakang untuk kemudian tugasnya sebagai orang yang menjaga semua anggota yang 

tertinggal di belakang atau mengalami masalah/kerusakan pada vespa masing-

masing. Tim sapu bersih merupakan sebuah karakteristik yang dimiliki oleh 

komunitas Malves dalam melaksanakan Touring, dan tim sapu bersih selalu dibentuk 

pada saat berlangsungnya touring-touring Malves ditiap kesempatan. 

Pada saat kegiatan rapat berlangsung, peneliti kemudian menemukan Isyarat 

simbolik lain yang verbal yang tergambarkan pada saat beberapa anggota Malves 

saling berdiskusi mengenai persiapan Touring yang akan dilaksanakan. Beberapa 

diantaranya yang berinteraksi ialah MR, A, dan U. Mereka berdiskusi mengenai 

suatu minuman tradisional khas Malves yang merupakan air ginseng yang diolah, 

yang diisyaratkan dengan bahasa lain yaitu “Amunisi”. Sebuah kata yang hanya 

dipahami oleh anggota Malves, yang pengertian dan pemahamannya mengarah 
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kepada suatu minuman tradisional khas Malves yang seringkali dibicarakan dan 

dibawa pada tiap-tiap event yang digelar oleh Malves. 

4.3.4 Touring : Anniversary22th Malves (Goes to Ranupani) 

    Pada tanggal 19-20 November 2016, Malang Vespa mengadakan sebuah 

event tahunan yang berupa acara touring vespa menuju kawasan gunung Semeru 

tepatnya di Ranupani. Event tersebut terdapat dalam (Gambar 4.1) di bawah : 

 

(Gambar 4.1) Anniversary22th Malves (Goes to Ranupani) 

 Sumber : Peneliti 

Pada (Gambar 4.1) di atas, tergambar suasana pada saat jalannya event 

tersebut. Peneliti berkesempatan untuk melakukan observasi non-partisipan pada saat 

gelaran acara tersebut. Pada saat event berlangsung peneliti mengobservasi langsung 

untuk mencari tahu tema-tema fantasi apa saja yang terbentuk di dalam komunitas 

Malves, dan mengobservasi pada saat masing-masing anggota saling berbagi tema 

fantasi yang terbentuk. Malves melaksanakan sebuah event tahunan ini dalam rangka 

memperingati ulang tahun komunitas mereka yang pada saat itu telah menginjak 
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umur 22 tahun. Event berlangsung dengan acara touring ke Ranupani gunung 

semeru, untuk kemudian mendirikan tenda-tenda dan bermalam di Ranupani. Acara 

dimulai dengan berkumpulnya anggota-anggota Malves dengan vespa masing-

masing di Velodrome Malang lalu berangkat bersama sesuai jadwal yang ditentukan. 

Sesampainya disana, masing-masing anggota Malves saling bahu-mambahu 

mendirikan tenda untuk bermalam. Setelah bermalam 1 hari, esok harinya komunitas 

Malves disamping kumpul bersama mereka menggelar inti dalam acara kegiatan 

tersebut yaitu kerja bakti membersihkan Ranupani dan menanam pohon di suatu 

lokasi di daerah Ranupani sebagai bentuk kepedulian komunitas dalam 

bermasyarakat dan sebagai inti acara digelarnya Malves anniversary 22th. Peneliti 

dalam kegiatan ini berkesempatan mengikuti acara, mulai dari berangkatnya touring 

hingga pulang untuk melakukan observasi non-partisipan. 

Pada saat kegiatan berlangsung, peneliti kembali menemukan sebuah realitas 

simbolik yang kemudian tergambar pada saat terjadinya percakapan beberapa 

anggota Malves yaitu CI,MK,GT,HP, dan MR. Dalam percakapannya mereka 

membicarakan perihal touring yang mana mereka saling bercerita mengenai 

keberangkatan ke Ranupani. Disini HP mengemukakan sebuah isyarat simbolik yang 

verbal yang menuturkan sebuah nilai-nilai komunitas Malves dalam melaksanakan 

kegiatan touring, HP menuturkan bahwa ia membawa onderdil vespa, sebagai simbol 

pengakuan bahwa ia mempersiapkan segala sesuatu untuk touring sebagaimana 
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menjadi sebuah karakteristik dalam komunitas Malves dalam tiap pelaksanaan 

touring. 

Masih dalam percakapan anggota-anggota yang dijelaskan sebelumnya, 

sebuah isyarat simbolik kembali tergambarkan dalam percakapan tersebut. Yaitu 

isyarat simbolik Tim Sapu bersih, yang mana dituturkan oleh CI yang menanyakan 

peristiwa yang terjadi kepada MR sebagai tim sapu bersih yang pada saat touring 

menjadi anggota yang berangkat dan sampai di paling belakang sebagaimana 

pengertian tim sapu bersih seperti dijelaskan sebelumnya adalah sebuah isyarat 

simbolik yang dipahami oleh tiap anggota Malves sebagai anggota yang pada saat 

konvoi berada di paling belakang untuk menanggulangi masalah/kerusakan yang 

dialami oleh anggota lain serta menjaga anggota yang tertinggal di belakang. 

Pada saat berlangsungnya event Malves anniversary 22th,  peneliti kemudian 

menemukan kembali sebuah isyarat simbolik yang tergambar pada saat kumpul 

bersama anggota Malves yang sedang melakukan kegiatan bakar jagung dan 

mengobrol santai. Isyarat simbolik verbal ini adalah Amunisi, yang mana 

dikemukakan dalam interaksi yang melibatkan beberapa anggota Malves yaitu 

HP,B,A dan MR. yang mana seperti dijelaskan sebelumnya Amunisi merupakan 

isyarat yang dipahami bersama sebagai sebuah minuman tradisional Malves. 

Beragam Realitas simbolik hingga isyarat-isyarat simbolik yang digunakan pada saat 

kegiatan-kegiatan Komunitas Malves berlangsung, akan peneliti deskripsikan  

pemetaan serta maknanya pada (Tabel 4.1) sebagai berikut : 
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NO. 

 

Kegiatan 

Komunitas Malves 

 

Realitas Simbolik / 

Isyarat Simbolik 

 

Makna 

 

1. 

 

Kumpul di Bengkel 

Vespa salah satu 

anggota Malves 

 

- Jabat tangan 

mengikat 

 

 

Isyarat simbolik ini dimaknai 

bersama sebagai bentuk keakraban 

masing-masing anggota, yang 

mana gaya jabat tangan ini 

dilakukan oleh semua anggota 

Malves. Tanpa memandang umur 

maupun status sosial masing-

masing anggota, gaya jabat tangan 

ini secara simbolis dilakukan oleh 

tiap anggota Malves ketika 

berkesempatan untuk bertemu. 

 

2. 

 

Anniversary5th 

MOVE 

 

- Jabat tangan 

mengikat 

. 

 

Isyarat simbolik ini dimaknai 

bersama sebagai bentuk keakraban 

masing-masing anggota, yang 

mana gaya jabat tangan ini 

dilakukan oleh semua anggota 

Malves. Tanpa memandang umur 

maupun status sosial masing-

masing anggota, gaya jabat tangan 

ini secara simbolis dilakukan oleh 

tiap anggota Malves ketika 

berkesempatan untuk bertemu. 

 

3. 

 

Rapat event 

Anniversary22th 

Malves (Goes to 

Ranupani) 

 

- Tim Sapu 

bersih 

 

 

 

Tim sapu bersih memiliki makna 

yang dipahami bersama dalam 

komunitas Malves sebagai orang-

orang yang pada saat touring 

berada di paling belakang untuk 

kemudian tugasnya sebagai orang 

yang menjaga semua anggota yang 

tertinggal di belakang atau 

mengalami masalah/kerusakan 

pada vespa masing-masing. Tim 

sapu bersih merupakan sebuah 

karakteristik yang dimiliki oleh 
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komunitas Malves dalam 

melaksanakan Touring, dan tim 

sapu bersih selalu dibentuk pada 

saat berlangsungnya touring-

touring Malves ditiap kesempatan. 

 

- Amunisi 

 

Sebuah kata yang maknanya hanya 

dipahami oleh anggota Malves, 

yang pengertian dan 

pemahamannya mengarah kepada 

suatu minuman tradisional khas 

Malves yang seringkali 

dibicarakan dan dibawa pada tiap-

tiap event yang digelar oleh 

Malves. 

 

4. 

 

Touring : 

Anniversary22th 

Malves 

 (Goes to Ranupani) 

 

- Onderdil 

 

 

Isyarat simbolik dengan bentuk 

verbal yang memiliki makna 

sebagai nilai-nilai komunitas 

Malves dalam melaksanakan 

kegiatan touring, membawa 

onderdil vespa memiliki makna 

yang dipahami sebagai simbol 

pengakuan bahwa dengan 

membawa onderdil vespa anggota 

tersebut telah memenuhi aturan 

touring yang diberlakukan dalam 

komunitas Malves . 

 

- Tim Sapu 

bersih 

 

 

Tim sapu bersih memiliki makna 

yang dipahami bersama dalam 

komunitas Malves sebagai orang-

orang yang pada saat touring 

berada di paling belakang untuk 

kemudian tugasnya sebagai orang 

yang menjaga semua anggota yang 

tertinggal di belakang atau 

mengalami masalah/kerusakan 

pada vespa masing-masing. Tim 

sapu bersih merupakan sebuah 

karakteristik yang dimiliki oleh 

komunitas Malves dalam 
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melaksanakan Touring, dan tim 

sapu bersih selalu dibentuk pada 

saat berlangsungnya touring-

touring Malves ditiap kesempatan. 

 

- Amunisi 

 

 

Sebuah kata yang maknanya hanya 

dipahami oleh anggota Malves, 

yang pengertian dan 

pemahamannya mengarah kepada 

suatu minuman tradisional khas 

Malves yang seringkali 

dibicarakan dan dibawa pada tiap-

tiap event yang digelar oleh 

Malves. 

 

(Tabel 4.1)  Realitas Simbolik 

Sumber : Peneliti 

 

4.4 Konvergensi Simbolik dalam Komunitas Malves 

Berdasarkan Teori Konvergensi Simbolik (TKS) menurut pemikiran Bormann 

(1982) dalam Arianto (2012) dengan mengembangkan konsep pemikiran Bales. 

Bormann menjelaskan bahwa teori konvergensi simbolik adalah teori komunikasi 

yang menjelaskan bagaimana orang secara kolektif membangun kesadaran simbolik 

yang sama yang mengandung makna, emosi, dan motif untuk beraksi. Pembahasan 

ini dilanjutkan dengan bagaimana masing-masing anggota Malves saling berbagi 

cerita yang membangun kesadaran yang sama mengenai suatu realitas simbolik, yaitu 

pada saat kegiatan-kegiatan berlangsung. Pertama-tama realitas simbolik yang 

terbentuk pada saat bertemunya masing-masing anggota yang kemudian melakukan 

semacam isyarat simbolik berjabat tangan dengan gaya jabat tangan yang santai lalu 
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mengikat, peneliti menemukan realitas simbolik ini pada saat kegiatan kumpul di 

bengkel dan pada saat keterlibatan Malves dalam acara MOVE Anniversary5th. 

Realita ini yang kemudian dalam  TKS dipahami sebagai pola komunikatif yang 

terbentuk berdasarkan peristiwa-peristiwa lampau yang kemudian dialami dan 

dipahami bersama. Saling berjabat tangan saat saling bertemu dan dengan gaya ini 

pula yang menjadi salah satu pola komunikatif yang kemudian memunculkan simbol-

simbol tema yang terbentuk dalam komunitas Malves. Dalam komunitasnya, berjabat 

tangan dengan gaya jabat tangan santai dan mengikat merupakan kecendrungan 

masing-masing anggota yang dipahami bersama. Dan menjadi sebuah karakteristik 

yang simbolis yang terbentuk dalam komunitas yang tidak memandang status atau 

umur dari masing-masing anggota. Pemahaman kebersamaan yang terbentuk juga 

terlihat pada saat kegiatan makan bersama “Nasi Tumpeng” pada saat 

berlangsungnya acara Anniversary5th MOVE, didukung oleh pernyataan narasumber 

MR yang menyatakan “kita juga kalo kumpul asik-asik orangnya, Loss… yang tua 

ama yang muda juga gabung.” Dari realitanya, pemahaman-pemahaman kebersamaan 

ini juga yang kemudian menjadi bagian dari visi bersama komunitas. Yang mana 

komunitas solid yang  tidak memandang status sosial atau umur secara tidak langsung 

dipahami dan menjadi kesadaran masing-masing anggota dalam komunitas. Dan 

dalam realita ini yang kemudian terjadi proses-proses dramatisasi yang kemudian 

membentuk sebuah tema yang dimengerti, dipahami, dan disepakati bersama. 
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Kedua, realitas simbolik yang terjadi pada saat mereka melakukan touring. 

Hal ini yang kemudian muncul pada saat kumpul bersama dan pada saat event 

Anniversary22th Malves. Touring menjadi realita yang dipahami secara Teori (TKS), 

membangun kesadaran masing-masing anggota pada nilai-nilai tertentu. Kesadaran 

simbolik yang terbentuk juga meliput peristiwa-peristiwa masa lampau yang 

kemudian dipahami bersama, dan masing-masing anggota memaknai realita tersebut. 

Dalam Touring meliput unsur-unsur yang menjadi bahan masing-masing anggota 

dalam berbagi cerita (Tema Fantasi),  seperti halnya onderdil vespa yang kemudian 

dipahami secara bersama keharusannya oleh semua anggota Malves. Touring Malves 

kemudian menjadi sebuah realita, yang didalamnya terdapat nilai-nilai yang 

menunjukkan sebuah realitas simbolik yang non-verbal yang dipahami, serta 

disepakati bersama. Kesiapan Touring menjadi karakteristik yang dimiliki oleh 

Malves, dan salah satu kesiapan tersebut ialah membawa onderdil vespa. Hal ini juga 

dijelaskan oleh narasumber pada saat wawancara, MR menyatakan bahwa “Tiap 

anggota juga harus mempersiapkan vespanya untuk kendala-kendala yang nanti ada 

di jalan dan kerusakan-kerusakan yang mungkin akan dihadapi nantinya harus bener-

bener disiapin. Jadi kita bener-bener harus matengin vespanya.” Kesiapan dalam 

touring juga menjadi visi bersama komunitas Malves, dan dalam realitanya mereka 

kerap berbagi Interest dan Values mengenai vespa pada saat touring. Seperti halnya 

mesin vespa, cara mereka konvoi, onderdil vespa yang disiapkan, dan lain 

sebagainya. Dilain hal, dalam realitas simbolik pada saat touring, ada penggunaan 

isyarat simbolik lain yang merupakan salah satu karakteristik pada saat mereka 
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touring. Yaitu isyarat simbolik tim sapu bersih, yang mana isyarat simbolik tim sapu 

bersih dituturkan dan tergambar pada saat rapat h-2 event anniversary22th Malves 

dan pada saat gelaran acara tersebut. Isyarat tim sapu bersih ini juga yang kemudian 

dipahami dan  dimengerti sebagai orang-orang yang pada saat touring berada di 

paling belakang, dan membangun sebuah kesadaran dan pengingatan peristiwa masa 

lampau  sebagaimana bentuk dan kerja anggota yang menjadi tim sapu bersih. 

Ketiga, realitas simbolik yang terjadi pada saat mereka berkumpul secara 

informal dan membahas sebuah isyarat simbolik yang verbal yaitu “Amunisi”. 

Amunisi secara TKS dipahami sebagai suatu realitas simbolik yang membangun 

kesadaran masing-masing anggota, yang secara kolektif memahami simbol tersebut 

sebagai suatu minuman khas yang hanya dimengerti dan dipahami oleh anggota 

Malves saja. Ketika dalam sebuah interaksi ada pembahasan mengenai “Amunisi”, 

masing-masing anggota secara kolektif memahami hal tersebut dengan pemaknaan 

yang sama dan dengan pengalaman-pengalaman serta peristiwa-peristiwa yang 

dialami masing-masing dengan kesepakatan bersama. Terbentuknya realitas simbolik 

ini juga yang kemudian menjadi sebuah karakteristik komunitas, yang mana isyarat 

simbolik “Amunisi” yaitu minuman khas ini hanya dipahami anggota komunitas 

Malves dan hanya ada di dalam dan untuk anggota Komunitas Malves. Ketiga realitas 

simbolik di atas kemudian terjadi dan saling dibagi ceritanya dan didramatisasi oleh 

masing-masing individu yang melakukan interaksi dan membentuk berbagai macam 

tema-tema fantasi yang saling disadari, dibagi, dipahami, serta disepakati bersama. 
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Konvergensi Simbolik dalam 

Komunitas Malves 

Dramatisasi Pesan 

Isyarat Simbolik 

(Verbal) : “Amunisi” 

Sebelum memasuki Analisis tema fantasi yang terbentuk dalam Komunitas Malves, 

peneliti akan menjelaskan proses arah pembentukan tema fantasi seperti pada 

(Gambar 4.2) di bawah yang mendeskripsikan proses pembentukan tema-tema fantasi 

dalam komunitas Malves. 

 

 

 

 

 

 

 

    

(Gambar 4.2)   Proses Pembentukan Tema-tema Fantasi 

                Sumber : Peneliti 

 

 

 

Isyarat Simbolik 

(Non-Verbal) : “Jabat 

tangan mengikat” 

Rangkaian Fantasi 

Tema Fantasi 

 

Isyarat Simbolik 

(Verbal) : “Tim Sapu 

bersih” 

 

Isyarat Simbolik 

(Non-Verbal) : 

“Onderdil”  
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4.5 Analisis Tema Fantasi Komunitas Malang Vespa  

 

Realita yang terjadi pada saat masing-masing anggota Malves berbagi tema 

fantasi, pada dasarnya membantu komunitas Malves untuk menciptakan suatu realitas 

sosial yang menunjukkan seseorang tersebut menjadi bagian dari komunitas atau 

bukan bagian dari komunitas tersebut. Dalam realitanya, masing-masing anggota 

saling mendramatisasi pesan dengan proses psikologis yang kemudian memunculkan 

wacana-wacana retorik. Setelah itu, tema-tema fantasi yang dibagi akan direspon  

dengan interpretatif untuk membangun kesadaran anggota. Proses dramatisasi pesan 

itu pula yang membentuk sebuah tema fantasi yang saling dibagi oleh masing-masing 

anggota satu sama lain. 

Proses dramatisasi yang terjadi pada berbagai macam percakapan-percakapan, 

memunculkan tema-tema fantasi yang saling dibagi. Temuan penelitian merupakan 

hasil observasi peneliti dalam percakapan-percakapan komunitas Malves di acara-

acara yang diselenggarakan yaitu Malves Anniversary 22th, MOVE Anniversary5th. 

Serta berkumpulnya komunitas Malves yang secara spontan di bengkel dan ketika 

rapat di rumah salah seorang anggota di Kota Malang. Dari berbagai realita 

percakapan yang terjadi menciptakan isi dramatisasi pesan yang berupa tema fantasi 

komunitas sebagai berikut : 
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Tema Fantasi : Isyarat Simbolik “Jabat tangan mengikat” 

 Tema Fantasi ini terangkai dan tergambarkan diberbagai kesempatan masing-

masing anggota saling bertemu, beberapa diantaranya pada saat observasi peneliti 

menemukan pada saat kumpul bersama Malves di bengkel dan pada saat event 

Anniversary5th MOVE. Untuk lebih jelasnya, gaya jabat tangan ini dapat dilihat pada 

(Gambar 4.3) sebagai berikut : 

 

(Gambar 4.3)   Jabat Tangan Mengikat 

Sumber : Peneliti 

 Isyarat simbolik ini merupakan tema yang selalu dibagi oleh masing-masing 

anggota ketika bertemu, tema ini mengemukakan nilai-nilai secara non-verbal yang 

dipahami bersama dan dimengerti bersama sebagai suatu keakraban dalam 
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komunitas. Tema ini selalu dibagi oleh masing-masing anggota tanpa memandang 

status sosial maupun umur dari individu lain. Tema ini pula yang memiliki 

karakteristik dalam komunitas, yang juga menjadi salah satu faktor yang mendorong 

harmonisasi bagi tiap individu dalam komunitas. Jabat tangan ini mengemukakan 

simbol bahwa mereka anggota satu sama lain memiliki hubungan yang lebih dari 

sekedar teman ber-vespa, tema ini menunjukkan bahwa mereka lebih akrab sebagai 

sebuah komunitas. Seperti pada percakapan yang terjadi antara MR dan J pada saat di 

bengkel, percakapan tersebut dituturkan sebagai berikut :  

MR : Lek, yopo lek sehat a ? (Paman, bagaimana paman sehat ?), (MR menghampiri J 

yang sedang mengerjakan vespa, lalu memjulurkan tangan dan saling ber”Salam”an 

dengan gaya jabat tangan yang santai lalu mengikat). 

 

Lalu, J menangkap fantasi jabat tangan tersebut dengan pengalaman serta peristiwa 

masa lampau yang telah dipahami dan dimengerti. 

 

J : (J menjabat tangan MR sambil tersenyum lepas) Teko ndi awakmu ? (Darimana 

kamu ?)  

 

MR : Teko omah lek  (dari rumah, paman), wingi sido nang Jogja a ? Customfest ? ( 

Kemarin jadi ke Jogja ? Kustomfest ?) 

 

J : (Lalu, J dan MR mulai saling bercerita tentang pengalaman Touring) Sido, tapi 

setengah dalan mbalik aku, wingikan numpak combi a. (Jadi, tapi setengah jalan aku 

balik, kemarin kan naik combi) moro as stir roda ne copot nubruk pembatas jalan 

aku hahaha…, suwe aku nd embong ga nutut mbalik neh aku. (Tiba-tiba as stir 

rodanya copot nabrak pembatas jalan aku hahaha.., lama aku di jalan tidak sampai 

balik lagi aku) (bercerita sambil tertawa bercanda). 

 

MR : Loh, opo o ngono lek ? (loh, kenapa begitu paman ?) 

 

J : Embuh, aku mbek arek-arek yowes muleh ae wes ga nutut kok. (Tidak tahu, aku 

dengan teman-teman ya sudah pulang saja sudah tidak sempat kok) 

 

Lalu mereka kembali berbincang. 
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Percakapan mereka diawali oleh sebuah tema fantasi jabat tangan yang telah 

menjadi kebiasaan yang melekat dalam komunitas Malves, lalu perbincangan 

dilanjutkan dengan berbagi pengalaman. Tema ini juga saling dibagi dilain 

kesempatan seperti pada saat gelaran acara anniversary5th MOVE, dimana 

komunitas Malves merupakan salah satu komunitas yang terlibat dalam acara. Tema 

Fantasi ini saling didramatisasi dan dibagi dengan penuturan dalam percakapan 

sebagai berikut : 

Interaksi terjadi diantara beberapa anggota Malves, diantara lain A dan MR. 

 

MR datang ke kerumunan kumpul bersama Malves pada saat event berlangsung, lalu 

menyapa A. 

 

MR : “Bar, yopo rek ? wes suwi a ? (Bar, gimana ? sudah lama ?), lalu MR 

menjulurkan tangan untuk ber”Salam”an. 

 

A : “Ora, tas teko pisan kok aku. (Tidak, aku juga baru datang), lalu A menjabat 

tangan MR dengan salam gaya jabat tangan yang santai lalu mengikat. 

 

Lalu, anggota lain yang melihat MR mendramatisasi isyarat tersebut sebagai bentuk 

keakraban anggota. Yang kemudian dilanjutkan oleh MR yang juga memberikan 

jabat tangan mengikat kepada anggota lain sebagai bentuk kebersamaan dalam 

sebuah komunitas dan memulai pembicaraan mengenai berlangsungnya event. 

 

Hal ini yang kemudian menjadi awal pola yang komunikatif yang akrab yang 

menjadi sebuah realitas simbolik yang berkembang dalam komunitas Malves, dan 

menjadi sebuah pemahaman kebersamaan yang saling dipahami dan dimengerti. 

Begitu pula saat berlangsungnya berbagai kegiatan, pemahaman kebersamaan ini 
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tergambar pada percakapan antar A,U,R dan MR. yang juga terlihat pada penuturan 

dan (Gambar 4.4) sebagai berikut :  

MR : Bar, iku loh sego. (Bar, itu loh nasi) 

 

A : Iyowes, disik o wes. (Iya sudah duluan) 

 

U : (U mulai mengajak A dan MR) “Ayo mas, selak entek ngkok. Arek-arek akeh loh 

mas.” (Ayo mas, keburu habis nanti. Teman-teman banyak mas) 

 

R : (Lalu dilanjutkan oleh R yang ikut mengajak sambal mengambil gambar) “Ayo 

pel, kesuen kon” (ayo pel, kelamaan kamu). 

 

Lalu, masing-masing anggota mulai berkerumun menikmati santapan “Nasi 

Tumpeng” 

 

 

(Gambar 4.4) MOVE Anniversary5th 

Sumber : Peneliti 

Gambar diatas menggambarkan salah satu kebersamaan komunitas dalam 

melakukan kegiatan, gambar diambil pada saat anggota sedang menikmati hidangan 

nasi tumpeng pada saat berlangsungnya acara Anniversary5th MOVE. U yang 

merupakan anggota yang terbilang muda, mengajak A,R, dan MR yang berumur lebih 
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tua. Hal ini juga yang terbentuk sebagai salah satu contoh realita Visi bersama 

mereka dalam kebersamaan dan juga yang menjadi nilai-nilai yang mendorong 

terbentuknya komunitas yang harmonis dan solid. 

Tema Fantasi : “Tim Sapu Bersih” 

Peneliti menemukan Isyarat simbolik yang merupakan sebuah tema fantasi 

yang pada saat itu didramatisasi dan dipahami yang kemudian disepakati bersama 

sebagai anggota yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas pada saat touring, yaitu 

tema fantasi “Tim Sapu bersih” yang mana tema ini saling dibagi dan didramatisasi 

ceritanya dengan penuturan percakapan MK, A, HP dan MR sebagai berikut : 

MK pada saat rapat memulai diskusi perihal teknis di lapangan pada saat touring, 

ditengah diskusi MK bermaksud untuk menunjuk beberapa anggota untuk menjadi 

tim sapu bersih. 

 

MK : Mene sopo iki rek sing ndek mburi ? Gawe tim sapu bersih ? (Besok siapa ini 

yang di belakang ? untuk tim sapu bersih ?) 

 

Lalu, tema fantasi sapu bersih kemudian didramatisasi oleh seluruh anggota Malves 

pada saat rapat tersebut sebagai seorang yang bertugas dibelakang pada saat touring 

untuk menanggulangi anggota-anggota yang tertinggal atau mengalami 

masalah/kerusakan pada vespanya. Tema ini didramatisasi dan ditimpali oleh HP, A, 

dan MR. 

 

HP : Iku lho sing arek-arek nom ae lho sing nd mburi bul. (Itu lho yang anak-anak 

muda aja yang dibelakang bul). (seraya dengan gestur wajah menunjuk ke MR dan A 

yang duduk bersebelahan). 

 

MK : Oh iyo, kon wes pel yo sapu bersih yo ? (oh iya, kamu sudah ya sapu bersih ya 

?) 

 

MR : Iyo, sembarang wes aku karo sopo ngono yo gapopo. (Iya, terserah sudah aku 

sama siapa gitu juga tidak apa-apa) 
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MK : Iyawes, fix wes kon pel sapu bersih . (Iyasudah, fix sudah kamu pel sapu bersih) 

Lalu, didramatisasi oleh A yang kemudian terbentuk kesadaran dan cerita yang 

mengingatkan masa lampu mengenai tema sapu bersih. 

 

A : (A tertawa kecil) Hehehe… kok mesti kon ndek mburi seh pel ? (kok mesti kamu 

dibelakang sih pel ?) 

 

MR : Embuh iki, gapopo wes tak mburi ae nyante. (Tidak tahu ini, tidak apa-apa deh 

dibelakang santai) 

 

 Dramatisasi dari tema fantasi ini tergambar pada saat anggota yang 

menanggapi tema ini mulai menyadari cerita masa atau peristiwa masa lamau perihal 

touring hingga berbagai macam persiapan yang dipersiapkan untuk touring. Persiapan 

disini salah satunya yaitu menunjuk salah seorang anggota sebagai tim sapu bersih, 

yang tugasnya ialah sebagai anggota yang berjalan dibelakang menanggulangi 

kendala-kendala yang terjadi di barisan belakang konvoi touring Vespa. Hal ini juga 

dikemukakan narasumber yang menanggapi perihal tim sapu bersih tersebut, MR 

mengatakan “Kita juga biasanya nunjuk orang buat di belakang, namanya “tim sapu 

bersih”. Dan ini pasti ada ditiap touring kita”. 

 Selanjutnya, karakteristik pada tema ini mengedepankan pada nilai-nilai 

dalam melaksanakan touring. Yang mana Malves memiliki syarat serta aturan 

tersendiri dalam melaksanakan touring, dan salah satunya memiliki anggota yang 

menjaga konvoi di belakang. Tema fantasi ini juga dibagi dalam suasana yang akrab 

dengan penyadaran bahwa masing-masing anggota memiliki tim sapu bersih di 

belakang pada saat konvoi, dan di tanggapi dengan guyon dari A kepada MR dimana 
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A memiliki pengalaman masa lampau mengenai tema tim sapu bersih ini. Tema ini 

juga yang kemudian menjadi visi bersama komunitas, yang mana mengedepankan 

kebersamaan untuk saling menjaga satu sama lain dan tidak meninggalkan anggota 

lain tertinggal di belakang saat melakukan kegiatan bersama. 

Tema Fantasi : “Onderdil” 

Tema Fantasi ini terangkai dan tergambarkan pada saat touring Malves 

Anniversary22th , dan peneliti menemukan seperti apa dan bagaimana rangkaian tema 

fantasi ini terjadi pada saat anggota-anggota Malves berinteraksi dan saling 

mendramatisasi. Pada saat terjadinya realita saling berbagi fantasi ini, lokasi di 

sebuah kafe di Ranupani. Percakapan antara CI, MR, MK, GT, dan HP saling berbagi 

cerita mengenai perjalanan dari Kota Malang menuju Ranupani. Dimulai dari 

percakapan antara CI dan MR yang bercerita bagaimana perjalanan menuju Ranupani 

dari Kota Malang. Lalu didramatisasi oleh anggota lain yang juga ikut dalam 

interaksi. Dramatisasi yang mengandung unsur narasi, perilaku, dan permainan kata 

yang menjadi sebuah fantasi tentang bagaimana seharusnya Touring sebagai Malves. 

Penuturan digambarkan sebagai berikut : 

Dimulainya percakapan CI ke MR, berangkat dari pemahaman tema bahwa MR 

merupakan anggota yang ditunjuk sebagai tim sapu bersih. 

 

CI ke MR : “Nangndi ae kon mang (Kemana saja kamu tadi) ? kok sing mburi teko ne 

keri nemen (kok yang belakang datangnya telat sekali) ?” 

 

MR : “Iku lho arek mogok mang ga kuat munggah (Itu ada anak mogok tadi tidak 

kuat naik), Numpak PTS (Naik PTS).” 
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MK : “Opo’o (Kenapa) ? Mesin e ga siap mlaku adoh a (mesinnya tidak siap untuk 

jalan jauh) ?” 

 

MR : “Embuh, mang mlaku titik moro panas (Tidak tahu, tadi jalan sedikit tiba-tiba 

panas). Makane mang kene sing mburi ngancani mlaku alon (Makanya tadi yang 

belakang menemani jalan pelan-pelan).” 

 

GT : “Makane wingi lak wes diomongi a (Makanya kemarin kan sudah dibilangin), 

vespa e cek disiapno kabeh (Vespa-nya agar disiapkan semua). 

 

Kemudian CI mendramatisir dengan permainan kata yang mengungkapkan bahwa 

vespa yang tidak siap untuk berangkat seharusnya tidak usah dipaksa untuk jalan. 

Yang mana memperlihatkan secara nonverbal pengalaman Touring Malves sebelum-

sebelumnya. 

 

CI : “Ngono iku kudu e ojo dipekso (Seperti itu harusnya jangan dipaksa), sakno arek 

e dewe (Kasian dia sendiri). 

 

Kemudian didramatisi kembali oleh HP yang menggunakan isyarat simbolik onderdil 

sebagai pengakuan telah siap untuk melaksanakan Touring jarak jauh. 

 

HP : “Wong iki ae aku yoo gowo onderdil barang (orang ini aja aku bawa onderdil 

juga), sisan lek onok sing butuh tak dol e hehe (Sekalian kalau ada yang butuh saya 

jual). 

 

Kemudian, dalam rangkaian dramatisasi isi pesan CI dan HP. Memperjelas 

bahwa Malves ketika melakukan Touring memiliki syarat tersendiri dengan 

melakukan persiapan yang matang dan perlengkapan yang siap menanggulangi 

masalah-masalah yang terjadi kala berlangsungnya Touring. Hal ini juga telah 

diingatkan pada saat rapat H-2 yang dilangsungkan di rumah salah satu anggota 

Malves, yang kebetulan Peneliti juga berkesempatan ikut dalam rapat tersebut. 

Karakterisitik retoris pada tema fantasi ini tergambar bahwa masing-masing anggota 

Malves memahami keutamaan dalam mempersiapkan vespa masing-masing sebelum 
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Touring serta membawa segala macam perlengkapan yang dibutuhkan. Hal ini 

didukung oleh tanggapan dari salah seorang narasumber yaitu MR dalam wawancara 

yang menuturkan bahwa “Malves itu kalo Touring, kita ada divisi touring yang  

terlebih dahulu melihat jalanan dan medan-medan yang akan dilewati. Tiap anggota 

juga harus mempersiapkan vespanya untuk kendala-kendala yang nanti ada di jalan 

dan kerusakan-kerusakan yang mungkin akan dihadapi nantinya harus bener-bener 

disiapin. Jadi kita bener-bener harus matengin vespanya”. 

 Dramatisasi fantasi dalam tema fantasi Touring Malves mengandung cerita 

fantasi dalam bentuk narasi dan perilaku nonverbal dan verbal dengan isyarat 

simbolik membawa onderdil serta perlengkapan vespa sendiri yang menempatkan 

partisipan yang ikut dalam interaksi kembali kepada cerita dan makna yang dipahami 

bersama. Cerita yang dipahami bahwa dalam Malves, Ketika Touring persiapan dan 

perlengkapan untuk vespa masing-masing merupakan sebuah syarat yang harus 

dipenuhi. Sementara itu tema fantasi ini juga tergambar dengan bagaimana masing-

masing anggota berbagi cerita dengan santai dan penuh canda, yang juga membentuk 

penyadaran diri masing-masing anggota untuk selalu menyiapkan vespanya sebelum 

Touring dan menyiapkan segala perlengkapan untuk menanggulangi masalah-

masalah pada kerusakan vespa yang mungkin terjadi dalam perjalanan. Karakteristik 

retoris juga mengutamakan peristiwa masa lalu yang terjadi di masing-masing 

anggota, yang juga memfungsikan anggota sebagai individu dengan pengalaman yang 

berbeda dan saling bercerita. Kemudian fantasi ini juga memenuhi fungsi kepedulian 
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antar sesama anggota dalam komunitas Malves, yang mana fantasi ini digunakan 

untuk saling memahami kegunaan dalam persiapan vespa. Dan dalam interaksinya 

juga dalam berbagi cerita ini menumbuhkan kepedulian antar sesama yang mana 

menciptakan kebersamaan untuk mencapai tujuan yang sama. Penerapan fantasi ini 

juga yang secara simbolis menguatkan Image Komunitas Malves dalam 

melaksanakan kegiatan Touring, menggambarkan bahwa Touring Malves merupakan 

sebuah kegiatan Touring vespa yang dipersiapkan secara matang bersama-sama. 

Tema Fantasi : Isyarat Simbolik “Amunisi” 

Tema fantasi ini terangkai dan tergambarkan pada saat masing-masing 

anggota berkumpul satu sama lain, diantaranya peneliti menemukan fantasi ini saling 

dibagi ketika rapat dan ketika berlangsungnya event Malves Anniversary22th. 

Amunisi ialah sebuah isyarat simbolik yang dipahami secara bersama oleh komunitas 

Malves sebagai hal yang mengarah kepada sebuah minuman tradisional yang hanya 

diketahui oleh anggota komunitas, sejenis minuman dengan bahan dasar ginseng 

yang dibuat dan diperjual belikan hanya untuk anggota komunitas Malves. 

Sebagaimana wawancara peneliti terhadap narasumber, MR menyatakan bahwa “Kita 

biasanya sering ngomongin minuman tradisional khas kita (Malves), minuman yang 

ga bisa dibeli oleh orang-orang vespa lainnya di Malang. Cuman anak Malves aja 

yang bisa beli, dan pembuatannya memang sebagai minuman tradisional yang dari 

dulu semenjak Malves ada minuman itu ada juga”. Minuman ini sering kali dibagi 

ceritanya (fantasi) oleh masing-masing anggota dengan pengalaman masing-masing. 
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Peneliti menemukan fantasi ini dibagi ketika rapat Malves H-2 Anniversary22th, 

percakapan terjadi dengan partisipan 3 orang yaitu MR, A, dan K dengan dituturkan 

sebagai berikut : 

A : Pel, yaopo mene (gimana besok) ? wes siap a (sudah siap belum) ? 

 

MR : Siap opo ne (siap apanya) ? yowes ngene iki tok (yasudah begini saja). 

 

A : Amunisi ne (Amunisinya) loh bos, awakmu wes tuku a (Kamu sudah beli belum)  

? 

 

MR : Gampang wes mene ae (Gampang besok saja). 

 

U : Woh yo pas iku mas (ya pas itu mas), aku mene yo tuku kok mas (aku besok juga 

beli kok mas) 

 

A : Aku pisan ketok e tuku 1 jirigen paling pel (Aku juga mungkin beli 1 jirigen). 

 

Penuturan A yang berupa tema fantasi Amunisi, kemudian dipahami secara 

bersama oleh MR dan U kemudian didramatisi. Amunisi merupakan sebuah 

permainan kata yang hanya dipahami  oleh anggota-anggota Malves yang 

mengarahkan pemahaman kata tersebut kepada sebuah minuman yang menjadi khas 

komunitas Malves. Dilain kesempatan peneliti juga menemukan tema fantasi ini 

dibagi pada saat berlangsung nya event anniversary22th Malves di ranupani, 

percakapan dituturkan sebagai berikut : 

Ditengah-tengah kegiatan bakar jagung sambil berkumpul. 

 

A : “Ndi pel, kon gowo amunisi seh ?” (Mana pel, kamu bawa amunisi-kan ?) 

MR : “Onok iku ndek jok, gelem a ?” (ada itu di jok, mau ?) 
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Ditimpali oleh B dan HP yang mendramatisasi pemahaman tema fantasi tersebut. 

 

B : “Iki lho rek aku yo nggowo, mang mampir pisan aku ndek oro dowo” (ini aku 

juga bawa, tadi aku juga mampir di oro dowo) (sambil membuka plastik berisi 

minuman). 

 

Dilanjutkan oleh HP. 

 

HP : (sambil sedikit tertawa bercanda) hehe… arek-arek iki iso ae rek. Ndi kene jaluk 

aku, mumpung adem pisan iki. (anak-anak ini bisa saja. Mana sini aku minta, 

mumpung dingin juga ini). 

 

Lalu dilanjutkan mereka berbincang sambil menikmati minuman. 

 

Karakteristik retoris dari tema fantasi ini tergambar pada saat pola mereka 

berkomunikasi yang secara santai , sangat terbuka, dan akrab. Dengan adanya 

kesepakatan mereka dalam memahami Amunisi. Untuk lebih jelasnya ragam tema 

fantasi komunitas Malves akan tergambarkan pada (tabel 4.2) berikut : 

 

Tema-Tema Fantasi 

Komunitas Malves 

Karakteristik Retoris 

 

 

Jabat tangan mengikat 

Berlangsung dalam suasana santai pada saat masing-

masing anggota memiliki kesempatan saling bertemu, 

pola komunikasi akrab. Khas dengan jabat tangan 

yang mengikat seperti jabat tangan yang informal. 

Pemahaman dalam kesadaran untuk kebersamaan. 

 

Tim Sapu Bersih 

Berlangsung dalam suasana santai saat kegiatan 

rapat, dengan pola komunikasi yang akrab dan 

bersahabat dalam diskusi penunjukan tugas terhadap 

beberapa anggota untuk touring. Khas dengan isyarat 

simbolik tim sapu bersih yang menjadikan salah 

seorang anggota memiliki posisi dan tanggung jawab 

berada di belakang pada saat konvoi. Tema 

didramatisasi dengan orientasi pengalaman serta 
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ditanggapi dengan guyon santai ditengah diskusi. 

 

Onderdil 

Berlangsung dalam suasana santai saat kegiatan, 

dengan pola komunikasi yang akrab dan bersahabat. 

Khas dengan isyarat simbolik membawa 

perlengkapan onderdil vespa. Orientasi penyadaran 

diri dari pengalaman. 

 

Amunisi 

Berlangsung dengan suasana yang informal, dengan 

sangat akrab dan terbuka, ada unsur humor, dengan 

kesepakatan pemahaman Amunisi, dan pembenaran 

untuk saling membawa. 

 

(Tabel 4.2) Karakteristik Retoris 

Sumber : Peneliti 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Kesimpulan dalam penelitian analisis tema-tema fantasi dalam komunitas 

Malves akan peneliti deskripsikan dalam beberapa poin, sebagai berikut : 

1. Tema Fantasi – Jabat Tangan Mengikat 

Berbagi Tema Fantasi ini membantu komunitas Malves dalam menafsirkan 

interaksi dan menciptakan realitas yang simbolik dalam komunitasnya. Tema 

Fantasi ini dibagi menjadi awal sebagai pola komunikatif pada saat masing-

masing anggota bertemu diberbagai kesempatan dan menjadi sebuah realita 

simbolik yang menggambarkan sebuah keakraban dalam komunitas yang juga 

merupakan visi kebersamaan dalam sebuah komunitas. 

2. Tema Fantasi – Touring Malves (Onderdil & Tim Sapu Bersih) 

Berbagi Tema Fantasi ini membantu interaksi komunitas Malves dalam 

penggunaan-penggunaan simbol, yang mana membantu mereka dalam  

berempati satu sama lain dan meningkatkan komitmen pada penggunaan 

simbol sehingga mereka dapat memiliki karakteristik yang membedakan 

komunitas mereka dengan komunitas lain. Pola berbagi isyarat simbolik ini 

kemudian mengembangkan penafsiran umum mereka mengenai touring, dan 

menjadi interpretasi bersama sebagai touring Malves. 
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3. Tema Fantasi – Amunisi 

Berbagi Tema Fantasi ini membangun kesadaran untuk masing-masing 

anggota dalam kesepakatan pemahaman simbol, yaitu isyarat simbolik yang 

merujuk kepada sebuah karakteristik komunitas. Dimana karakteristik ini 

merupakan suatu hal yang hanya dimiliki, dipahami, dan dapat diakses oleh 

anggota komunitas Malves saja. Tema Fantasi ini merupakan sebuah isyarat 

simbol yang merujuk kepada suatu minuman khas Komunitas Malves. 

5.2 Saran 

 Peneliti yang tertarik untuk meneliti dengan menggunakan dasar Teori 

Konvergensi simbolik sebaiknya lebih mendalami studi pendahuluan yang mendalam 

dan terarah terhadap penelitian yang akan diteliti. Khususnya untuk Analisis Tema 

Fantasi, sebaiknya lebih memperdalam referensi dari penelitian-penelitian milik 

Ernest Bormann. Hal ini juga dapat dilakukan dengan studi mendalam terhadap orang 

yang ahli pada bidangnya ataupun dengan dosen untuk mendapatkan informasi dan 

wawasan yang lebih komprehensif terkait tema penelitian yang akan diteliti. 
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