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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Seiring dengan perkembangan zaman kebutuhan akan informasi semakin 

penting bagi kita, karena komunikasi mempunyai peranan penting bagi kebutuhan 

hidup manusia, sehingga membuat banyak orang yang secara sadar menyediakan 

waktunya untuk mengakses informasi dan mengeluarkan sejumlah uang untuk 

mendapatkan informasi yang mereka butuhkan. Salah satu penyampaian informasi 

yang paling sering disajikan adalah melalui media massa. Media massa sendiri 

terbagi menjadi dua, yaitu media elektronik dan media cetak. Media elektronik 

seperti televisi, radio, dan internet. Sedangkan media cetak seperti majalah, koran, 

buklet, poster, tabloid dan sebagainya. 

Kebutuhan akan informasi tersebut juga berpengaruh kepada pola kehidupan 

masyarakat. Masyarakat yang mengalami perubahan perilaku dari waktu ke waktu 

sering kali kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Perubahan tersebut secara 

tidak langsung dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah faktor media 

massa. 

Media massa disini berperan sebagai komunikator yang memberikan ide-ide 

kreatif terhadap para pemikmat media, dengan memanfaatkan media massa akan 

mempermudah dalam memperoleh informasi yang sangat luas, baik untuk 

wawasan keilmuan maupun pengetahuan di era globalisasi dan modernisasi. 
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Pada era globlasisasi seperti ini memang tidak lepas dari era teknologi yang 

semakin berkembang dengan pesat. Namun, dengan tingkat persaingan yang ketat 

antar media massa, media cetak tetap bertahan menjadi pilihan tepat di posisinya 

hingga saat ini. Hal tersebut membuktikan media cetak masih berperan dalam 

memuaskan masyarakat dalam hal memberikan informasi peniliti. 

Media cetak merupakan salah satu bagian dari media massa yang memiliki 

spesifikasi dalam penyajian informasi maupun masyarakat yang menjadi sasaran. 

Artinya ciri-ciri yang terdapat pada pembacanya juga menentukan ciri dan bentuk 

media cetak. Selain itu, media cetak juga memiliki ciri-ciri khusus yakni harus 

memiliki informasi yang lengkap, terinci, dapat dibaca berulang-ulang dan 

memungkinkan pembaca untuk menyimpan informasi secara utuh dan biasanya 

ditulis oleh seorang jurnalis. Media cetak sebagai suatu dokumen atas segala hal 

yang dikatakan orang lain dan rekaman peristiwa yang ditangkap oleh jurnalis dan 

diubah dalam bentuk kata-kata, gambar, foto, dan sebagainya (Ardianto, 2004 : 

99). 

Secara umum, media cetak memiliki beberapa variasi jenis yang berbeda. 

Diantaranya adalah surat kabar, majalah, tabloid dan sebagainya. Dalam masing-

masing variasi jenisnya memiliki segmen yang berbeda-beda. Dalam surat kabar 

terdapat rubrik ekonomi, politik, sosial dan lainnya. Tabloid ada segmen khusus 

pria dewasa, wanita, remaja, furniture, anak-anak, keluarga, ibu hamil dan 

sebagainya. 

Terbaginya segmen ini menunjukkan bahwa jenis pembaca berbeda-beda. Hal 

ini berdasarkan umur, sosial kultural, pekerjaan, dan latar belakang yang 
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mempengaruhi seseorang dalam mengkonsumsi suatu media. Inilah yang 

membuat media menjadi sangat heterogen. 

Tabloid sebagai salah satu bentuk dari media cetak yang spesifik dapat 

membantu dalam memenuhi kebutuhan pembacanya akan informasi yang 

diperlukan. Ditambah lagi isinya yang menarik, apik, dan sudah memperhatikan 

nilai artistik dapat memuaskan mata serta hasrat pembaca dalam mencari suatu 

informasi.  

Tabloid merupakan suatu media yang digunakan untuk menghasilkan gagasan 

feature dan publitas bergambar untuk bahan referensi di masa mendatang. 

Keberadaan tabloid sebagai media massa terjadi tidak lama setelah surat kabar. 

Tipe suatu tabloid ditentukan oleh sasaran khalayak yang dituju. Artinya, sejak 

awal redaksi sudah menentukan siapa yang akan menjadi pembacanya, apakah 

anak-anak, remaja, dewasa, pria dewasa, atau untuk pembaca umum dari remaja 

samapi dewasa. Bisa juga pembacanya, kalangan profesi tertentu, seperti pelaku 

bisnis, atau pembaca dengan hobi tertentu, seperti bertani, berternak dan memasak 

(Wardhani, 2008: 25). 

Salah satu tabloid yang sering digunakan sebagai referensi untuk desain 

eksterior dan interior rumah adalah tabloid “RUMAH”. Dalam tabloid tersebut 

berita yang disajikan merupakan berita-berita khusus, yang menyajikan mengenai 

segala peristiwa atau informasi yang berkaitan dengan rumah. Hal tersebut 

dimanfaatkan oleh beberapa arsitektur sebagai bahan bacaan untuk referensi 

dalam menciptakan desain yang baru.  
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Dari beberapa jenis media massa yang telah diuraikan di atas penulis ingin 

membahas lebih lanjut mengenai media cetak khususnya tabloid. Tabloid sendiri 

merupakan media massa atau surat kabar yang ukurannya lebih kecil (setengah 

dari ukuran surat kabar biasa) yang banyak memuat berita secara singkat, padat 

dan bergambar, serta mudah dibaca oleh umum. Oleh karena itu penulis 

melakukan penelitian lebih jauh mengenai bagaimana penerimaan pembaca pada 

rubrik eksterior dan interior dalam tabloid RUMAH. Sehingga dalam penelitian 

ini peneliti menggunakan judul “Penerimaan Pembaca Pada Rubrik Eksterior 

Dan Interior Dalam Tabloid RUMAH (Studi Resepsi Pada Komunitas Ikatan 

Arsitek Indonesia Cabang Malang)”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas, maka rumusan 

masalah yang dapat dikemukakan adalah: Bagaimana penerimaan pembaca pada 

rubrik eksterior dan interior dalam tabloid RUMAH dengan studi resepsi pada 

komunitas ikatan arsitek indonesia cabang malang? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah; untuk 

mengetahui penerimaan pembaca pada rubrik eksterior dan interior dalam tabloid 

RUMAH studi resepsi pada komunitas Ikatan Arsitek Indonesia cabang Malang. 
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1.4 Manfaat Penelitian  

Hasil dari penelitian dapat memberikan beberapa manfaat ataupun kegunaan, 

antara lain : 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan mahasiswa Ilmu Komunikasi 

khususnya komunikasi massa dan opini publik. 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pihak-pihak yang membutuhkan 

pengetahuan berkenan dengan penelitian ini. 

1.5 TINJAUAN PUSTAKA 

1.5.1 Komunikasi 

1.5.1.1 Definisi Komunikasi 

Kata komunikasi atau  communication dalam bahasa inggris berasal dari 

kata Latin communis yang berarti “sama”. Komunikasi menyarankan bahwa suatu 

pikiran, suatu makna, atau suatu pesan di anut secara sama (Mulyana, 2007: 46). 

Komunikasi juga memiliki makna lain sebagai suatu upaya yang sistematis untuk 

merumuskan dengan cara setepat-tepatnya asas-asas penstransmisian informasi 

serta pembentukan opini dan sikap (Efendi, 2003: 13). 

Berbicara tentang definisi komunikasi, tidak ada definisi yang benar 

maupun salah. Seperti juga model atau teori, definisi juga harus dilihat dari 

kemanfaatannya untuk menjelaskan fenomena yang didefinisikan dan 
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mengevaluasinya. Misalnya, jika dua orang terlibat dalam komunikasi, maka 

komunikasi akan terjadi atau berlangsung selama ada kesamaan makna, sehingga 

komuniaksi yang dilakukan kedua orang tersebut bersifat komunikatif (Effendi, 

2003: 7). 

 Rumusan komunikasi yang sangat dikenal orang adalah rumusan yang 

dibuat oleh Harold Lasswell. Menurut Lasswell (Mulyana, 2007:69) komunikasi 

adalah: “who says what in which channel to whom with what effect” atau Siapa 

Mengatakan Apa Dengan Saluran Apa Kepada Siapa Dengan Pengaruh 

Bagaimana. Jadi, jika dipilah-pilahkan akan terdapat lima unsur atau komponen di 

dalam komunikasi, yaitu:  

a) Siapa yang mengatakan komunikator (communicator) 

b) Apa yang dikatakan pesan (message)  

c) Media apa yang digunakan media (channel) 

d) Kepada siapa pesan disampaikan komunikan (communicant/receiver) 

e) Akibat yang terjadi efek (effect) 

Berdasarkan definisi Lasswell ini dapat diturunkan lima unsur komunikasi 

yang saling bergantung satu sama lain, yaitu: 1) sumber (source), sering disebut 

juga pengirim (sender), penyandi (encoder), komunikator (communicator), 

pembicara (speaker) atau originator. Sumber adalah pihak yang berinisiatif atau 

mempunyai kebutuhan untuk berkomunikasi. Sumber boleh jadi seorang individu, 

kelompok, organisasi, perusahaan atau bahkan suatu Negara. 2) pesan yaitu apa 

yang dikomunikasikan oleh sumber kepada penerima. 3) aluran atau media yaitu 

alat atau wahana yang digunakan sumber untuk menyampaikan pesannya kepada 

penerima. Saluran boleh jadi merujuk pada bentuk pesan yang disampaikan 
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kepada penerima, apakah saluran verbal atau saluran nonverbal. 4) penerima 

(receiver), sering juga disebut sasaran/ tujuan (destination), komunikate, 

penyandi-balik, atau khalayak yakni orang yang menerima pesan. 5) efek yaitu 

yang terjadi pada penerima setelah ia menerima pesan tersebut. (Mulyana, 2007: 

69). 

Berdasarkan pengertian tentang komunikasi massa yang sudah 

dikemukakan oleh para ahli komunikasi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 

komunikasi massa adalah komunikasi yang menggunakan media massa modern 

(media cetak dan elektronik) dalam penyampaian informasi yang ditujukan 

kepada sejumlah khalayak (komunikan) heterogen dan anonim sehingga pesan 

yang sama dapat diterima secara serentak. 

1.5.1.2 Ruang Lingkup Komunikasi 

Komunikasi adalah proses terjadinya interaksi antara komunikator dan 

komunikan dalam menyampaikan pesan melalui media massa atau media cetak 

sehingga terjadi efek timbal balik. Untuk itu berdasarkan pengertiannya, ruang 

lingkup ilmu komunikasi dibagi atas beberapa varian yang ditinjau dari bentuk 

sifat, metode, teknik, model dan bidang sebagai berikut: (Effendy, 2003:4) 

1) Bentuk dari ilmu komunikasi ada beberapa antara lain; 

a. Komunikasi personal (personal communication) terdiri dari; (1) 

komunikasi intrapersonal (intrapersonal communication), (2) 

komunikasi antarpersonal (interpersonal communication), (3) 

komunikasi kelompok (group communication). 

b. Komunikasi kelompok kecil (small group communication) terdiri 

dari; (1) ceramah (lecture), (2) diskusi panel (panel discussion), (3) 
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simposium (symposim), (4) forum, (5) seminar, (6) curahsaran 

(brainstorming). 

2) Komunikasi kelompok besar (large group communication/ public 

speaking) terdiri dari; 

a. Komunikasi massa (mass communication) yang mencakup; (1) 

pers, (2) radio, (3) televise, (4) film 

b. Komunikasi media (media communication) mencakup; (1) surat, 

(2) telepon, (3) televisi, (4) film 

3) Sifat dari komunikasi adalah sebagai berikut; 

a. tatap muka (face to face) 

b. bermedia (mediated) 

c. verbal (verbal) 

d. lisan (oral) 

e. tulisan/ cetak (written/ printed) 

f. nonverbal (non verbal) 

g. kial/ isyarat badainiah (gesture) 

h. bergambar (pictorial) 

4) Beberapa metode ilmu komunikasi adalah sebagai berikut; 

a. Jurnalistik (journalism) 

b. Jurnalistik cetak (printed journalism) 

c. Jurnalistik elektronik (electronic journalism) 

d. Hubungan masyarakat (public relation) 

e. Periklanan (advertising) 

f. Pameran (exhibition/ exposition) 
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g. Publisitas (publicity) 

h. Propaganda 

i. Perang urat saraf (psychological warfare) 

j. Penerangan 

5) Teknik dari ilmu komunikasi adalah sebagai berikut:  

a. Komunikasi informatif (informative communication)  

b. Komunikasi persuasive 

c. Komunikasi intruktif/ koersif 

6) Model dari ilmu komunikasi adalah sebagai berikut; 

a. Komunikasi satu tahap (one step flow communication) 

b. Komunikasi dua tahap (two step flow communication) 

c. Komunikasi multitahap (multi step flow communication) 

7) Bidang dari ilmu komunikasi adalah sebagai berikut; 

a. Komunikasi sosial (social communication) 

b. Komunikasi manajemen/ organisasional (management/ 

organizational communication) 

c. Komunikasi perusahaan (business communication) 

d. Komunikasi politik (political communication) 

e. Komunikasi internasional (international communication) 

f. Komunikasi antar budaya (interculture communication) 

g. Komunikasi pembangunan (development communication) 

h. Komunikasi lingkungan (environmental communication) 

i. Komunikasi tradisional (traditional communication) 
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1.5.1.3 Fungsi Komunikasi 

Fungsi adalah potensi yang dapat digunakan untuk memenuhi tujuan-

tujuan tertentu. Komunikasi sebagai ilmu, seni, dan lapangan kerja sudah tentu 

memiliki fungsi yang dapat dimanfaatkan oleh manusia dalam memenuhi 

kebutuhan hidupnya. Menurut Mulyana, ada beberapa fungsi komunikasi yang 

biasa digunakan dalam kehidupan manusia antara lain: 

a) Fungsi komunikasi sosial 

Fungsi komunikasi sebagai komunikasi sosial setidaknya mengisyaratkan bahwa 

komunikasi penting untuk membangun konsep diri kita, aktualisasi diri, untuk 

kelangsungan hidup, untuk memperoleh kebahagiaan, terhindar dari tekanan dan 

ketegangan, antara lain lewat komunikasi yang menghibur, dan memupuk 

hubungan dengan orang lain. Implisit dalam fungsi komunikasi sosial ini adalah 

fungsi komunikasi structural. Melalui komunikasi dengan orang lain, kita dapat 

memenuhi kebutuhan emosional dan intelektual kita. Stewart menunjukkan bahwa 

orang yang terkucil secara sosial cenderung lebih cepat mati. Selain itu, 

kemampuan berkomunikasi yang buruk ternyata mempunyai andil dalam penyakit 

jantung koroner, dan kemungkinan terjadi kematian naik pada orang yang 

ditinggalkan mati oleh pasangan hidupnya (Mulyana, 2007: 22). 

b) Fungsi komunikasi ekspresif 

Fungsi ini erat kaitannya dengan komunikasi sosial adalah komunikator ekspresif 

yang dapat dilakukan baik diri sendiri ataupun dalam kelompok. Komunikasi 

ekspresif tidak otomatis bertujuan mempengaruhi orang lain, namun dapat 
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dilakukan sejauh komunikasi tersebut menjadi instrument untuk menyampaikan 

perasaan-perasaan (emosi) kita.  

c) Fungsi komunikasi ritual 

Komunikasi ritual yang biasanya dilakukan secara kolektif. Suatu komunitas 

sering melakukan upacara-upacara berlainan sepanjang tahun dan sepanjang 

hidup, yang disebut para antropolog sebagai rites of passage. Secara umum, 

fungsi komunikasi massa meliputi (Wardhani, 2008 : 25) 

1) Fungsi informasi 

Fungsi memberikan informasi ini diartikan bahwa media massa adalah 

penyebar informasi bagi pembaca, pendengar atau pemirsa. Berbagai 

informasi dibutuhkan oleh khalayak media massa yang bersangkutan 

sesuai dengan kepentingan khalayak. Khalayak sebagai manusia sosial 

akan selalu merasa haus informasi tentang segala sesuatu yang terjadi 

di sekitarnya. 

2) Fungsi pendidikan 

Media massa merupakan sarana pendidikan bagi khalayaknya (mass 

education). Karena media massa banyak menyajikan hal-hal yang 

sifatnya mendidik. 

3) Fungsi mempengaruhi 

Fungsi mempengaruhi dalam komunikasi, khalayak terpengaruh oleh 

pesan-pesan dalam komunikasi yang dilakukan sehingga tanpa sadar 

khalayak melakukan tindakan-tindakan sesuai dengan yang diinginkan 

oleh komunikator. 
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4) Fungsi proses pengembangan mental 

Untuk mengembangkan wawasan, kita membutuhkan berkomunikasi 

dengan orang lain. Dengan berkomunikasi, manusia akan bertambah 

pengetahuannya dan berkembang intelektualitasnya. Hal tersebut 

diperoleh dari pengalaman pribadinya dan dari orang lain. Pengalaman 

dapat membantu manusia untuk memahami betapa besar 

ketergantungan manusia kepada komunikasi, karena komunikasi dapat 

membantu manusia dalam perkembangan mentalnya. 

5) Fungsi adaptasi lingkungan 

Setiap manusia berusaha untuk menyesuaikan diri dengan dunianya 

untuk dapat bertahan hidup. Proses komunikasi membantu manusia 

dalam proses penyesuaian tersebut. Proses pengiriman pesan oleh 

komunikator dan penerima pesan oleh komunikan dapat membantu 

kita berhubungan dengan orang lain, saling menyesuaikan diri, 

sehingga menimbulkan kesamaan diantara komunikator dan 

komunikan. 

6) Fungsi manipulasi lingkungan 

Memanipulasi di sini bukanlah diartiakn sebagai sesuatu yang 

negative. Memanipulasi lingkungan artinya berusaha untuk 

mempengaruhi. Setiap orang berusaha untuk saling mempengaruhi 

dunia dan orang-orang yang berada di sekitarnya. Dalam fungsi 

manipulasi, komunikasi digunakan sebagai alat control utama dan 

pengaturan lingkungan. 
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7) Fungsi meyakinkan (to persuade) 

Fungsi komunikasi massa secara umum antara lain memberikan 

hiburan kepada khalayaknya. Namun ada fungsi yang tidak kalah 

penting dari media massa yaitu fungsi menyakinkan atau persuasi. 

1.5.2 Komunikasi Massa  

1.5.2.1 Definisi Komunikasi Massa 

Mass communication is communication to a large audience via mass 

media. Artinya bahwa komunikasi massa adalah komunikasi kepada khalayak 

dengan jumlah besar melalui media massa (West & Tuner, 2007 :5). Pengertian 

lainnya yaitu komunikasi yang menggunakan media massa, baik cetak (surat 

kabar, majalah) atau elektronik (radio, televisi), yang dikelola oleh suatu lembaga 

atau orang yang dilembagakan, yang ditujukan kepada sejumlah besar orang 

yang tersebar di banyak tempat, anonim, heterogen. Pesan-pesannya bersifat 

umum, disampaikan secara cepat, serentak, dan selintas (khususnya media 

elektronik) (Mulyana, 2007 : 83). Sedangkan ciri khas dari komunikasi massa 

bisa dipaparkan sebagai berikut (Sendjaja, 2004 : 7) : 

1) Komunikasi melalui media massa ditujukan kepada khalayak luas 

2) Bentuk komunikasi melalui media massa bersifat umum bukan pribadi 

3) Pola penyampaian pesan secara cepat 

4) Penyampaian pesan melalui media massa berjalan satu arah 

5) Kegiatan komunikasi massa dilakukan terencana, terjadwal, dan 

terorganisasi 

6) Penyampaian melalui media massa dilakukan secara berkala 
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7) Isi pesan media massa mencakup berbagai bidang kehidupan 

manusia. 

1.5.2.2 Karakteristik Komunikasi Massa 

Istilah komunikasi massa mulai digunakan pada akhir tahun 1930-an, 

tetapi ciri-ciri utamanya telah dikenal sebelumnya dan tidak berubah sejak saat 

itu, bahkan jika media itu sendiri telah menjadi tidak terlalu massal (McQuail, 

2011: 61). Berbicara mengenai komunikasi massa tidak lepas peran dari media 

massa, karena ciri khas dari media massa adalah bahwa mereka dirancang untuk 

menjangkau orang banyak.  

Definisi-definisi komunikasi massa itu secara prinsip mengandung suatu 

makna yang sama, bahkan antara satu definisi dengan definisi lainnya dapat 

dianggap saling melengkapi. Melalui definisi itu pula kita dapat mengetahui 

karakteristik komunikasi massa. Karakteristik komunikasi massa adalah sebagai 

berikut (Ardianto, 2004: 7-13); 

1) Komunikator terlembagakan 

Ciri komunikasi yang pertama adalah komunikatornya. Kita sudah 

memahami bahwa komunikasi massa itu menggunakan media massa, 

baik media cetak maupun elektronik. 

2) Pesan bersifat umum 

Komunikasi massa itu bersifat terbuka, artinya komunikasi massa itu 

ditujukan untuk semua orang dan tidak ditujukan untuk sekelompok 

orang tertentu. Oleh karenanya pesan komunikasi massa bersifat 

umum. Pesan komunikasi massa dapat berupa fakta, peristiwa, atau 
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opini. Namum tidak semua fakta dan peristiwa yang terjadi 

disekeliling kita dapat dimuat dalam media massa. Pesan komunikasi 

massa yang dikemas dalam bentuk apapun harus memenuhi kriteria 

penting atau menarik, atau penting sekaligus menarik, bagi sebagian 

besar komunikan. 

3) Komunikannya anonim dan heterogen 

Komunikan pada komunikasi massa bersifat anonim dan heterogen. 

Dalam komunikasi massa, komunikator tidak mengenal komunikannya 

(anonim), karena komunikasinya menggunakan media dan tidak tatap 

muka. Disamping anonim, komunikan komunikasi massa adalah 

heterogen, karena terdiri dari berbagai jenis lapisan masyarakat yang 

berbeda, yang dapat dikelompokkan berdasarkan faktor: usia, jenis 

kelamin, pendidikan, pekerjaan, latar belakang budaya, agama dan 

tingkat ekonomi. 

4) Media massa menimbulkan keserempakkan 

Kelebihan komunikasi massa dibandingkan dengan komunikasi 

lainnya, adalah jumlah sasaran khalayak atau komunikan yang dicapai 

relatif banyak dan tidak terbatas. Bahkan lebih dari itu, komunikan 

yang tersebut secara serempak pada waktu yang bersamaan 

memperoleh pesan yang sama pula. 

5) Komunikasi mengutamakan isi daripada hubungan 

Setiap komunikasi melibatkan unsur isi dan unsur hubungan sekaligus. 

Dalam komunikasi massa, pesan harus disusun sedemikian rupa 
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berdasarkan sistem tertentu dan disesuaikan dengan karakteristik 

media massa yang akan digunakan. 

6) Komunikasi massa bersifat satu arah 

Secara singkat, komunikasi massa itu adalah komunikasi dengan 

menggunakan atau melalui media massa. Karena melalui media massa 

maka komunikator dan komunikannya tidak dapat melakukan kontak 

langsung. Komunikator aktif menyampaikan pesan, komunikan pun 

aktif menerima pesan, namum diantara keduanya tidak dapat 

melakukan dialog. dengan demikian, komunikasi massa itu bersifat 

satu arah. 

7) Stimulus alat indra terbatas 

Ciri komunikasi massa lainnya yang dapat dianggap salah satu 

kelemahannya adalah stimulasi alat indara yang “terbatas”. Dalam 

komunikasi massa, stimulus alat indra bergantung pada jenis media 

massa, Dalam media majalah, kita menggunakan indra penglihatan. 

8) Umpan balik tertunda (delayed) 

Komponen umpan balik atau yang lebih popular dengan sebutan 

feedback merupakan faktor penting dalam membentuk komunikasi 

apapun. Efektifitas komunikasi sering kali dapat dilihat dari feedback 

yang disampaikan oleh komunikan. Umpan balik dalam komunikasi 

massa tidak dapat secara langsung (direct feedback) karena 

komunikator tidak dapat melihat langsung reaksi atau tanggapan dari 

komunikan. 
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1.5.2.3 Fungsi Komunikasi Massa 

Menurut Lasswel (Nurudin, 2007: 64) fungsi komunikasi massa adalah 1) 

fungsi pengawasan, 2) fungsi korelasi, 3) fungsi pewarisan sosial. Senada dengan 

hal tersebut, Dominick (Ardianto, 2004: 16-18) mengemukakan fungsi 

komunikasi massa sebagai berikut; 

1) Pengawasan (Suveillance) 

Fungsi pengawasan komunikasi massa dibagi dalam bentuk utama: (a) 

Fungsi Pengawasan Peringatan yaitu jenis pengawasan yang dilakukan 

oleh media untuk menyampaikan informasi berupa ancaman yang 

perlu diketahui oleh khalayak. (b) Fungsi Pengawasan Instrumental 

adalah penyampaian atau penyebaran informasi yang memiliki 

kegunaan atau dapat membantu khalayak dalam kehidupan sehari-hari. 

2) Penafsiran (interpretation) 

Media massa tidak hanya memasok fakta dan data, tetapi juga memberi 

penafsiran terhadap kejadian-kejadian penting. Tujuan penafsiran 

media ingin mengajak para pembaca atau pemirsa untuk memperluas 

wawasan dan membahasnya lebih lanjut. 

3) Pertalian (linkage) 

Media massa dapat menyatukan anggota masyarakat yang beragam, 

sehingga membentuk Linkage (Pertalian) berdasarkan kepentingan dan 

minat yang sama tenang sesuatu. Kelompok-kelompok yang memiliki 

kepentingan yang sama tetapi terpisah secara geografis diperhatikan 

atau dihubungkan oleh media. 
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4) Penyebaran nilai-nilai (transmission of value) 

Fungsi ini juga disebut socialization (sosialisasi). Sosialisasi mengacu 

kepada cara, dimana individu mengadopsi prilaku dan nilai kelompok. 

Media massa yang mewakili gambaran masyarakat itu ditonton, 

didengar dan dibaca. Media massa memperlihatkan kepada kita 

bagaimana mereka bertindak dan apa yang diharapkan mereka dengan 

perkataan lain, media mewakili kita dengan model peran yang kita 

amati dan harapan untuk menirunya. 

5) Hiburan (entertainment) 

Sulit dibantah lagi, bahwa kenyataannya hampir semua media 

menjalankan fungsi hiburan. Majalah banyak memuat hiburan, bahkan 

ada beberapa majalah yang hanya menampilkan berita seperti Time 

dan News Week, Tempo, Gatra dan Garda. 

1.5.3 Tabloid 

1.5.3.1 Definisi Tabloid 

Orang punya selera luar biasa untuk majalah dan tabloid. Menurut sebuah 

studi industri majalah, hampir 90 persen warga dewasa AS membaca rata-rata 10 

majalah setiap bulannya. Walaupun majalah maupun tabloid dapat dijangkau 

oleh kebanyakan orang, pendapatan rumah tangga dari pembaca tipikal 5 persen 

lebih dari rata-rata nasional. Secara umum, makin terdidik dan makin tinggi 

pendapatan seseorang, makin besar komsumsi majalah atau tabloidnya. 

Ringkasnya majalah atau tabloid adalah medium yang pervasif (Vivian, 2008: 

109). 
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Majalah atau tabloid adalah sebuah penerbitan berkala yang terbit secara 

teratur dan sifat isinya tidak menampilkan pemberitaan atau sari berita, 

melainkan berupa artikel, atau bersifat pembahasan yang menyeluruh dan 

mendalam. Junaedhi menggolongkan majalah berdasarkan pangsa pembacanya 

yaitu jenis kelamin: pria dan wanita, usia: anak-anak, remaja dan dewasa, hobi 

dan minat, interior, psikologi, otomotif, arsiktetur dan sebagainya.  

Tabloid didefinisikan sebagai kumpulan berita, artikel, cerita, iklan, dan 

sebagainya, yang dicetak dalam lembaran kertas ukuran A3, serta diterbitkan 

secara berkala, seperti seminggu sekali, dua minggu sekali atau sebulan sekali. 

Ada pula yang membatasi pengertian tabloid sebagai media cetak yang terbit 

secara berkala, tapi bukan terbit setiap hari. Media cetak itu harus bersampul, 

setidak-tidaknya punya wajah dan dirancang secara khusus. Selain itu, tabloid 

biasanya memiliki artikel mengenai topik populer yang ditujukan kepada 

masyarakat umum dan ditulis dengan gaya bahasa yang mudah dimengerti oleh 

banyak orang. 

1.5.3.2 Karakteristik Tabloid 

Tabloid merupakan media yang paling simpel organisasinya, relatif lebih 

mudah mengelolanya, serta tidak membutuhkan modal yang banyak. Tabloid juga 

dapat diterbitkan oleh setiap kelompok masyarakat, dimana mereka dapat dengan 

leluasa dan luwes menentukan bentuk, jenis dan sasaran khalayak. Meskipun 

sama-sama sebagai media cetak, tabloid tetap dapat dibedakan dengan surat kabar 

karena tabloid memiliki karakteristik tersendiri yaitu sebagai berikut: 

 



20 
 

1) Penyajian lebih lama 

Frekuensi terbit majalah pada umumnya adalah mingguan, selebihnya 

dwi mingguan, bahkan bulanan (1 sekali sebulan). 

2) Nilai aktualitas lebih lama 

Apabila nilai aktualitas surat kabar hanya berumur satu hari, maka nilai 

aktualitas tabloid bisa satu minggu. 

3) Gambar/ foto lebih banyak 

Jumlah halaman tabloid lebih banyak, sehingga selain penyajian 

beritanya yang mendalam, tabloid juga dapat menampilkan gambar/ 

foto yang lengkap, dengan ukuran besar dan kadang-kadang berwarna, 

serta kualitas kertas yang kadang-kadang berwarna, serta kualitas 

kertas yang digunakannya pun lebih baik. Fofo-foto yang ditampilkan 

tabloid memiliki daya tarik tersendiri, apalagi foto tersebut sifatnya 

ekseklusif. 

4) Cover (sampul) sebagai daya tarik 

 Cover atau sampul tabloid juga merupakan daya tarik tersendiri. 

Cover adalah ibarat pakaian dan aksesorisnya pada manusia. Cover 

tabloid biasanya menggunakan kertas yang bagus dengan gambar dan 

warna yang menarik pula. Menarik tidaknya cover suatu tabloid sangat 

bergantung pada tipe tabloidnya, serta konsitensi atau keajengan 

tabloid tersebut dalam menampilkan ciri khasnya (Ardianto, 2004: 

113-114). 
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1.5.3.3 Rubrik eksterior dan interior tabloid RUMAH 

Rubrik adalah kepala karangan (ruang tetap) dalam media cetak baik surat 

kabar maupun majalah dan tabloid. Rubrik dalam surat kabar misalnya tajuk 

rencana, surat pembaca, atau dongeng anak. Selain dalam surat kabar, rubrik juga 

dimuat dalam majalah dan juga tabloid. Misalnya rubrik pengetahuan, arena kecil, 

atau apa kabar kawan. Isi rubrik ada yang secara jelas ditampilkan oleh penulis 

(tersurat) dan ada yang tidak secara jelas ditampilkan oleh penulis (tersirat). Isi 

rubrik merupakan pokok masalah yang dibicarakan dalam rubrik.  

Rubrik memuat isi dan pesan yang ingin disampaikan penulis kepada 

pembaca. Isi rubrik merupakan hal pokok yang dibahas dalam rubrik. Sementara 

itu pesan rubrik merupakan anjuran atau nasihat penulis yang terdapat dalam 

rubrik yang ditujukan kepada pembaca. Rubrik eksterior dan interior dalam 

tabloid RUMAH adalah segala sesuatu yang berisi tentang seluk beluk atau desain 

bagian dalam maupun luar rumah yang ditulis oleh seorang jurnalis untuk 

memberiakn informasi, wawasan dan pengetahuan mengenai dunia arsitektur 

secara umum. 

1.5.3.4 Fungsi Tabloid 

Mengacu pada sasaran khalayaknya yang spesifik, maka fungsi utama 

media berbeda dengan yang lainnya. Tabloid berita berfungsi sebagai media 

informasi tentang berbagai peristiwa dalam dan luar negeri, dan fungsi berikutnya 

adalah hiburan. Tabloid wanita isinya relatif menyangkut berbagai informasi dan 

tips masalah kewanitaan, lebih bersifat menghibur, fungsi informasi dan mendidik 

mungkin menjadi prioritas berikutnya. Tabloid pertanian fungsi utamnya adalah 
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memberi pendidikan mengenai cara bercocok tanam, sedangkan fungsi berikutnya 

mungkin informasi (Ardianto, 2004: 112). 

1.5.4 Studi Resepsi 

Analisis resepsi merupakan bagian khusus dari studi khalayak yang mencoba 

mengkaji secara mendalam proses aktual dimana wacana media diasimilasikan 

melalui praktek wacana dan budaya khalayaknya (Adi, 2012: 27). Studi resepsi 

sebenarnya terfokus pada oposisi dan negosiasi audiens terhadap media. Studi ini 

tentunya untuk mengetahui sejauh mana penafsiran dan pemaknaan audiens 

terhadap teks media. Mc Quail menjelaskan bahwa : 

“The essence of ‘reception approach’ is to locate attribution and 
construction of meaning (derived from media) with receiver. Media 
messages are always open and ‘polysemic’ having multiple meanings 
and are interpreted according to the context and the culture of 
receivers.” (Esensi dari ‘pendekatan resepsi’ adalah untuk menemukan 
atribusi dan konstruksi makna (berasal dari media) dengan penerimaan. 
Pesan media selalu terbuka dan ‘polysemic’ memiliki beberapa arti dan 
ditafsirkan sesuai dengan konteks dan budaya penerima. ( Mc Quail, 
2011 : 72 ) 

Selain Mc Quail, ada juga pendapat lain yang juga menyebutkan adanya 

pertemuan media dan audiens itu dapat memberikan informasi akan kompleksitas 

dan dinamika yang terjadi antara konsumen dan produk budaya ( Pastina, 

2005:142). Sebuah makna dalam teks pada dasarnya bersifat polisemi dan terbuka 

sehingga memungkinkan khalayak untuk memahami dan menginterpretasikan 

pesan secara berbeda (Stokes,2007:157). Analisis resepsi berupaya 

menganalisisnya dengan mngungkap apa yang ada ataupun sesuatu yang 

tersembunyi dibalik penuturan-penuturan audiens tersebut. Peneliti berupaya 

mengungkap makna-makna terdalam dari fenomena tersebut. 
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Berkaitan dengan penerimaan atau pemaknaan pesan media oleh audiens, 

menurut Stuart Hall pada dasarnya ada tiga bentuk pembaca / hubungan antara 

penulis dan pembaca dan bagaimana pesan itu dibaca oleh keduanya, antara lain : 

(Eriyanto,2011 : 94) 

a) Posisi pembaca dominan ( dominant hegemonic position) 

Penulis menggunakan kode-kode umum sehingga dapat ditafsirkan dengan 

baik oleh pembaca. Artinya, tidak ada perbedaan penafsiran antara penulis 

dan pembaca. 

b) Pembaca yang dinegosiasi (negotiated code/position) 

Kode yang ditransformasikan kemudian ditafsirkan secara terus menerus 

oleh kedua belah pihak. Namun, pembaca akan menerima kode tersebut 

secara umum dengan menggunakan kepercayaan dan keyakinannya dan 

dibandingkan dengan kode penulis. 

c) Pembaca oposisi (oppositional code/position) 

Pembaca akan berseberangan penafsiran dengan penulis. Pembaca oposisi 

ini muncul kalau penulis tidak menggunakan acuan budaya atau 

kepercayaan politik khalayak pembacanya, sehingga akan menggunakan 

acuan budaya dan kepercayaan politiknya sendiri. 

Dalam konteks penelitian ini, khalayak yang masuk dalam posisi 

pembaca/audiens dominan (dominant hegemonic position). Ketika khalayak 

menerima dengan baik sajian rubrik Eksterior dan Interior Tabloid RUMAH.  
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Untuk kategori Pembaca yang dinegoisasi (negotiated code/position), 

khalayak tidak serta merta menyetujui pesan yang ada dalam memaknai rubrik 

Eksterior dan Interior Tabloid RUMAH. Khalayak mengkompromikan kode yang 

disediakan oleh tim redaksi Tabloid RUMAH dengan menggunakan kepercayaan 

dan keyakinannya terlebih dahulu dalam memaknai pesan yang disampaikan 

dalam rubrik Eksterior dan Interior Tabloid RUMAH. 

Terakhir, jika khalayak termasuk ke dalam kategori Pembaca oposisi 

(oppositional code/position) maka khalayak tidak setuju dengan materi yang 

dimaksudkan oleh redaksi Tabloid RUMAH. Makna yang dihasilkan oleh 

khalayak berbeda dengan apa yang diinginkan oleh pembuat acara tersebut karena 

mereka mempunyai kerangka kode sendiri mengenai makna dari isi rubrik. 

Penjelasan ini merupakan kebalikan dari posisi yang pertama. Beragam makna 

yang dihasilkan oleh khalayak tersebut juga terkait dengan konsep khalayak aktif 

dimana khalayak dilihat sebagi pihak yang lebih aktif dalam membuat keputusan 

mengenai bagaimana menggunakan media. 

1.6 Fokus Penelitian 

Menurut Spradley dalam Sugiyono, fokus adalah dominan tunggal atau 

beberapa domain yang terkait dari situasi sosial. Fokus penelitian digunakan 

untuk membatasi studi bagi peneliti dan menentukan sasaran penelitian 

(Sugiyono, 2008:208). Dengan demikian peneliti dapat mengklarifikasikan data 

yang dikumpulkan, dioalah dan dianalisis dalam suatu penelitian. 
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Fokus penelitian ini secara umum yaitu penerimaan pembaca yang diperoleh 

dari informan, yakni anggota komunitas Ikatan Arsitek Indonesia cabang Malang 

mengenai rubrik eksterior dan interior yang ada di tabloid RUMAH. 

Tabloid RUMAH adalah media yang memberikan solusi dalam membangun 

dan menata rumah, mendekorasi dan mempercantik hunian, dengan pembahasan 

yang mencakup arsitektur, interior, penataan ruang, eksterior hunian sehat, 

konsultasi, material bahan bangunan, profil tokoh desain/ arsitektur/ usaha. 

Dengan adanya gambaran-gambaran tersebut, mampu merangsang daya imajinasi 

dan kreatifitas seorang arsitektur. Tabloid RUMAH terbit secara berkala, setiap 

bulannya. 

1.7 METODE PENELITIAN 

1.7.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Ditinjau dari jenis datanya, pendekatan penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Adapun yang dimaksud dengan 

penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena 

tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik, dan dengan cara 

deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang 

alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah (Moleong, 2010:6). 

Adapun jenis penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif yaitu 

penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada 

sekarang berdasarkan data-data. Jenis penelitian deskriptif yang digunakan pada 

penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi mengenai penerimaan 

pembaca pada Rubrik Eksterior dan Interior dalam Tabloid RUMAH. 
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1.7.2 Lokasi dan Waktu Penelitian 

1.7.2.1 Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di lingkungan komunitas Ikatan Arsitek Indonesia 

Cabang Malang yang beralamat di Perum Griya Santa D-37 Malang. 

1.7.2.2 Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan selama dua bulan, yaitu pada bulan Februari 2015 

sampai dengan bulan April 2015. 

1.7.3 Teknik Pemilihan Informan 

Akar persoalan krusial dari teknik sampling dalam penelitian komunikasi 

kualitatif terletak pada persoalan bagaimana mungkin memperoleh data atau 

informasi yang akurat dan memadai dari orang-orang yang sesungguhnya tidak 

mengetahui persoalan-persoalan yang diteliti (Pawito, 2007 : 89) 

Berdasarkan hal tersebut maka peneliti menentukan obyek penelitian pada 

persepsi pada Komunitas Ikatan Arsitek Indonesia Cabang Malang yang 

berjumlah lima Arsitektur yang diperoleh dari kegitatan pra observasi, dengan 

karakteristik: 

1) Masih aktif dalam kegiatan komunitas selama tiga bulan terakhir 

2) Sering membaca Tabloid Rumah 
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1.7.4 Jenis dan Sumber Data 

1.7.4.1 Data Primer 

Data yang diperoleh melalui kegiatan penelitian langsung ke lokasi 

penelitian untuk mencari data-data yang lengkap dan berkaitan dengan masalah 

yang diteliti dan dilakukan melalui Observasi, wawancara, dan dokumentasi. 

1.7.4.2 Data Sekunder 

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti 

secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak 

lain). Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang 

telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan yang tidak 

dipublikasikan. 

1.7.5 Teknik Pengumpulan Data 

1.7.5.1 Observasi 

Observasi yaitu kegiatan pengamatan langsung di lapangan. Kegiatan 

observasi ini dilakukan sebelum dan selama pelaksanaan penelitian. Kegiatan 

observasi ini dilakukan pada Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) cabang Malang. 

1.7.5.2 Wawancara 

Wawancara yang mendalam kepada responden dilakukan untuk 

memperoleh data yang lebih lengkap. Wawancara ini dilakukan di lingkungan 

IAI, wawancara dilakukan pada anggota IAI yang sering membaca tabloid 

RUMAH. 
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1.7.5.3 Dokumentasi 

Cara ini dilakukan dengan jalan melakukan penelaahan terhadap catatan-

catatan tertulis yang ada di lokasi penelitian. Dokumentasi bisa berupa foto atau 

rekaman selama proses penelitian berlangsung.  

1.7.6 Metode Analisis Data 

Dalam penelitian ini, metode analisis data yang digunakan meliputi tiga 

alur kegiatan yaitu : (Moeleong, 2010). 

1. Reduksi data merupakan proses pemilihan data, menggolongkan, 

mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data 

dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan dan verifikasi 

2. Penyajian data, penyajian data ini seluruh data di lapangan yang berupa 

hasil kuesioner dan dokumentasi akan dianalisis sesuai dengan teori-teori 

yang telah dipaparkan sebelumnya sehingga dapat memunculkan deskripsi 

tentang penerimaan pembaca pada rubrik eksterior dan interior dalam 

tabloid rumah. 

3. Penarikan kesimpulan adalah kegiatan penggambaran secara utuh dari 

obyek yang diteliti pada proses penarikan kesimpulan berdasarkan 

penggabungan informasi yang telah disusun dalam suatu bentuk yang pas 

pada penyajian data. 

1.7.7 Teknik Keabsahan Data 

Dalam penelitian kualitatif peneliti menyadari bahwa reakitas obyektif 

sesungguhnya tidak pernah bisa ditangkap, maka peneliti menggunakan metode 

Triangulasi. Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai 



29 
 

pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu 

(Sugiyono, 2008:273). 

Teknik keabsahan data yang digunakan adalah tringulasi sumber. 

Sebagaimana yang dijelaskan Sugiyono (2008:274), bahwa tringulasi sumber 

digunakan untuk menguji kredibilitas data yang telah diperoleh melalui beberapa 

sumber. Data-data yang sama akan diuraikan dan dikategorisasikan, mana 

pandangan yang sama, mana pandangan yang berbeda dan mana yang lebih 

spesifik, kemudian data yang telah dianalisis tersebut menghasilkan satu 

kesilmpulan. Hal ini berarti peneliti bermaksud menguji data yang diperoleh dari 

satu sumber untuk dibandingkan dengan data dari sumber lain. 

Dalam hal ini peneliti mengecek keabsahan data dengan cara membandingkan 

hasil wawancara terhadap obyek penelitian yakni pada Komunitas Ikatan Arsitek 

Indonesia cabang Malang. 


