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EDISI: TERCYDUK KIDS JAMAN NOW #BOCAHBARBAR 

Ayu Novia 

___________________________________________________________________ 

ABSTRAK 

Munculnya media baru yang selalu mengikuti perkembangan zaman untuk turun andil dalam 

fitur yang dapat memenuhi keinginan penonton, apalagi menjadi penonton setia. Salah satu 

media sosial yang marak dijumpai oleh khalayak yaitu Youtube. Youtube merupakan salah satu 

aplikasi atau situs web untuk menonton semua hal yang ada di penjuru dunia, muali dari vlog, 

gamming dan music. Salah satu yang paling terkenal dan banyak diperbincangkan oleh 

masyarakat untuk menjadi hiburan mereka yaitu vlog video reaction. Dimana video reaction 

ini mengupas seluk beluk video reaction yang bernama Qorygore. Qorygore melupakan salah 

satu pencetus video reaction yang merupakan video berisi tentang penyimpangan atau sex 

education, tetapi dikemas dalam bentuk komedi. Begitu banyak video yang ditayangkan secara 

tidak pantas dan perkataan kasar terhadap reaction Qorygore. Hal ini tentu saja menonjolkan 

aspek-aspek resepsi mereka yang dapat memancing hasrap resepsi penonton qorygore. 

Terlepas dari peranan tersebut, banyak yang beberi komentar negative yang mengacu kepada 

kata kasar dan tidak senonoh. Penelitian ini dilator belakangi oleh creator dan penerima yang 

dilakukan oleh khalayak selaku penonton. Yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana 

pemaknaan penonton terhadap konten penyimpangan anak dibawah umur. Pendekatan 

dilakukan dengan pendekatan kualitatif dengan analisis resepsi milik Stuart Hall untuk 

mengetahui posisi decoding pada keempat Narasumber.dari hasil penelitian yang didapatkan 

terdapat 2 narasumber dengan soisi dominant hegemonic yaitu narasumber yang menerima 

pesan tanpa adanya penolakan. Kemudian satu narasumber yang berada pada posisi negotiated 

position. Yang artinya subscriber memahami namun tidak seutuhnya diterima. Kemudian yang 

terakhir opposition position yaitu narasumber yang menerima dan mengerti akan kode yang 

disampaikan namun al hasil subscriber menolak seutuhnya pesan yang berisi konten berkata 

kasar dan tidak senonoh. 

 

Keywords: analisis resepsi. Posisi decoding, youtube, penyimpangan anak. 

 

 

 

 

 

 

 



      

 

 
   

ANALISIS RESEPSI SUBSCRIBER QORYGORE PADA KONTEN YOUTUBE 

EDISI: TERCYDUK KIDS JAMAN NOW #BOCAHBARBAR 

Ayu Novia 

___________________________________________________________________ 

ABSTRACT 

The emergence of new media that always follows the times to play a role in features that can 

satisfy the desires of the audience, let alone be loyal viewers. One of the popular social media 

found by viewers is Youtube. Youtube is an application or website to watch all the things that 

exist in all corners of the world, except vlogs, gamming, and music. One of the most famous 

and widely discussed by the public to be their entertainment is the vlog reaction video. Where 

this reaction video explores the ins and outs of the reaction video named Qorygore. Qorygore 

forgot one of the initiators of the reaction video which is a video about harassment or sex 

education, but is packaged in the form of comedy. So many videos are displayed with 

inappropriate and abusive words against Qorygore's reaction. This certainly highlights 

aspects of their acceptance that can provoke the desire of qorygore audience reception. Apart 

from his role, many negative comments were given which referred to rude and disrespectful 

words. This research is behind the dilator by the creator and receiver conducted by the 

audience as the audience. Which aims to find out how the meaning of the audience of the 

contents of the deviation of minors. The approach was carried out using a qualitative approach 

with Stuart Hall's acceptance analysis to determine the decoding position from four sources. 

From the results of the study, there are 2 sources with dominant hegemonic speech, namely 

those who receive messages without rejection. Then one resource person is in a negotiating 

position. Which means they understand but are not fully accepted. Then the position of the last 

opposition is the source that accepts and understands the code delivered but all the results 

subscriber rejects all messages that contain content that is said to be rude and indecent. 

Keywords: reception analysis. Position decoding, youtube, child deviation. 
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