
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

 Komunikasi massa adalah pesan yang dikomunikasikan melalui media massa pada 

sejumlah besar orang (mass communication is messages communicated trough a mass 

medium to a large number of people). Dari definisi tersebut dapat diketahui bahwa 

komunikasi massa itu harus menggunakan media masa. Jadi, sekalipun komunikasi itu 

disampaikan kepada khalayak yang banyak, seperti rapat akbar di lapangan luas yang 

dihadiri oleh ribuan orang, bahkan puluhan ribu orang, jika tidak menggunakan media 

massa, maka itu bukan komunikasi massa. Media komunikasi yang termasuk media massa 

adalah: radio siaran dan televisi, keduanya dikenal sebagai media elektronik. Surat kabar dan 

majalah, keduanya dikenal sebagai media cetak. Serta media film, film sebagai media 

komunikasi massa adalah film bioskop
1
. 

 Tidak dapat dielakkan bahwa pada gilirannya media massa telah menjadi industri yang 

kepentingan utamanya adalah keuntungan materi dengan menempatkan isi atau program 

tayangannya sebagai komoditas. Bersamaan dengan itu sebagaimana yang telah dijelaskan, 

masyarakat menganggap media massa lebih merupakan wahana penyalur mimpi sehingga 

kepentingan utama masyarakat dalam hubungannya dengan media massa adalah 

kepentingan untuk menyalurkan berbagai hiburan.Pertemuan dua kepentingan tersebut telah 

menambah fungsi media massa. Jika selama ini fungsi media massa adalah penyebar 
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informasi, mendidik masyarakat, menghibur masyarakat dan mempengaruhi masyarakat, 

maka fungsi ini ditambah menjadi fungsi penyalur mimpi masyarakat
2
. 

 Dari beberapa fungsi media massa diatas yang paling kuat efeknya adalah fungsi 

propaganda atau mempengaruhi masyarakat. Menurut Jowett dan O’Donnell mendefinisikan 

propaganda sebagai upaya yang sengaja dan sistematis untuk membentuk presepsi, 

memanipulasi kognisi dan mengarahkan perilaku untuk mendapatkan respon yang 

membantu tujuan yang diinginkan dari sang propagandis
3
. Salah satu alat media massa yang 

digunakan untuk propaganda adalah film. 

 Film merupakan media massa yang di konsumsi oleh audiens sebagai media hiburan. 

Cerita yang ditayangkan lewat film dapat berbentuk fiksi atau non fiksi. Lewat film, 

informasi dapat di konsumsi  dengan lebih mendalam karena film adalah media audio visual. 

Fiske menyebutkan bahwa program televise atau film diproduksi dan dijual sebagai 

komoditas, dan paket distribusinya diatur menurut jadwal. Tetapi bagi Fiske persoalan 

ekonomi, komersial dan industrial tidak menarik dibandingkan dengan aktivitas  budaya 

menonton pada pihak audience yang berusaha memahami program atau film tersebut. 

Rangkaian aktivitas melihat dan menafsirkan yang dilakukan audiens ini mengubah program 

menjadi teks. Program berubah menjadi teks di saat terjadi pembacaan ( reading ), yaitu 

ketika program berinteraksi dengan salah satu audiens yang mengaktifkan berbagai 

makna/kesenangan yang bias dilakukan provokasi
4
. 

 Di Indonesia, film yang mulai berkembang dan diminati saat ini adalah film biografi 

tentang seseorang atau tokoh publik yang menjadi inspirasi masyarakat. Film biografi yang 

saat ini sedang naik daun di industri perfilman Indonesia yaitu film biografi Habibie Ainun 
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dan Jokowi. Para produser memproduksi film ini selain sebagai seni hiburan untuk 

memperoleh keuntungan juga sebagai pemberi pesan moral dan inspirasi kepada 

masyarakat. 

 Dalam perjalanannya, film biografi tokoh di indonesia sering menuai pro kontra salah 

satunya film biografi Jokowi. Film ini berkisah tentang anak seorang tukang kayu yang 

bernama Joko Widodo, yang tinggal dan hidup di rumah kecil pinggiran sungai. Masa 

kanak-kanak yang jauh dari istilah kecukupan telah dilaluinya. Namun hal itu tidak 

menyurutkan semangat anak kampung pemburu telor bebek ini meneruskan sekolahnya ke 

pendidikan yang lebih tinggi. Kecintaanya pada musik rock yang tetap bertahan hingga saat 

ini menjabat sebagai pemimpin besar nantinya itu, seolah memotivasi semangat hidupnya. 

 Kisah cinta dengan Iriana, seorang gadis sederhana yang merupakan teman sekolah 

adiknya menjadi pendorong semangat sang pemimpin masa depan ini untuk menghadapi 

berbagai tantangan. Sepeninggal Pak Notomiharjo, orang tua, guru sekaligus sahabatnya, 

Joko seperti tak mau tenggelam dalam kedukaan. 

 Usahanya untuk membuktikan semua pelajaran dari sang ayah, makin keras ia 

lakukan. Dan waktu mengantarkan anak bantaran kali ini menjadi sosok yang bukan hanya 

besar di mata orang-orang disekitarnya namun juga rendah hati dan memanusiakan 

sesamanya. Dari pinggiran sungai di desa kecil bernama Srambatan, Joko telah mampu 

tampil menjadi pemimpin Kota Solo yang menulis lembaran baru. 

 Setiap orang bangga atas kepemimpinannya, Kota Solo seperti menemukan pahlawan 

baru. Joko Widodo kini lebih dikenal sebagai Jokowi, sebuah nama yang diberikan seorang 



pengusaha perancis yang mengaguminya, yang mana telah menjadi tokoh yang berpengaruh 

bagi masyarakat Solo dan kelak akan menjadi tokoh yang berpengaruh di Indonesia
5
. 

 Jokowi terkenal dengan politik pencitraannya dimata masyarakat. Politik pencitraan 

dapat dipahami sebagai proses pembentukan citra melalui informasi yang diterima oleh 

khalayak secara langsung melalui melalui media sosial atau media massa. Hal itu berkaitan 

dengan persepsi seseorang terhadap pesan yang menyentuhnya atau merangsangnya. Citra 

yang melekat di benak seseorang itu dapat berbeda dengan realitas objektif atau tidak 

selamanya merefleksikan kenyataan yang sesungguhnya. Demikian juga citra dapat 

merefleksikan hal yang tidak wujud atau imajinasi yang mungkin tidak sama dengan realitas 

empiris
6
. 

 Jokowi saat ini telah menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Banyak orang yang 

memuji kepemimpinannya. Hingga akhirnya popularitas Jokowi rupanya membuat produser 

film, KK Dheeraj tertantang mengangkat kisah hidup Gubernur DKI Jakarta tersebut ke 

layar lebar. 

 Sebuah hal yang mengejutkan sebetulnya, pasalnya selama ini, KK, sapaan akrabnya, 

identik memproduksi film horor penuh sensasi.Dalam jumpa persnya yang digelar di Hotel 

Borobudur, Jakarta Pusat, Senin (20/5), KK mengungkap bahwa ia ingin mengubah 

imagenya sebagai produser film. Melalui film ini, KK tertarik memproduksi sebuah film 

yang berangkat dari keinginan dari lubuk hatinya. 

 "Saya ingin bikin film dari hati saya, sebuah kepuasan batin," ujar KK kepada 

wartawan. 
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 Selain pemain utama, film berdurasi sekitar 114 menit ini kabarnya melibatkan hingga 

ratusan pemain figuran. Bahkan sebelum memulai proses pengambilan gambar yang 

bersetting di kota Solo, pihaknya telah melakoni sejumlah riset. Di antaranya membaca 

hingga 20-an judul buku dan wawancara langsung dengan Jokowi dan orang-orang terdekat 

di sekitarnya
7
.
 
 

 

 

 Peneliti menganggap bahwa penelitian ini penting dan menarik diadakan karena 

adanya pro kontra terhadap sosok Jokowi sendiri. Apakah film ini digunakan sebagai 

propaganda politik Jokowi untuk melaju ke pemilihan presiden pada tahun 2014, atau hanya 

sebatas film biografi biasa semata?  

 Peneliti akan menggunakan analisis resepsi untuk mengetahui penerimaan penonton 

film yang berjudul Jokowi ini. Dengan menggunakan analisis resepsi yang menyatakan 

bahwa teks dan penerimanya adalah elemen yang saling melengkapi dalam aspek-aspek 

komunikasi. Dengan kata lain, analisis resepsi mengasumsikan bahwa tidak akan ada akibat 

tanpa makna.  

 

1.2.  Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang tersebut maka rumusan masalah dari penelitian ini yaitu 

bagaimanakah penerimaan anggota komunitas Moviegoers Malang mengenai film Jokowi? 

 

1.3.  Tujuan Penelitian 
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 Adapun tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui penerimaan anggota komunitas 

Moviegoers Malang mengenai film Jokowi. 

 

 

 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

   Dari tujuan penelitian yang ditetapkan, manfaat yang ingin dicapai dari penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat Akademis  

a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi tersendiri 

mengenai penerimaan suatu film. Dengan menggunakan studi resepsi, sehingga 

dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi mahasiswa khusunya Ilmu 

Komunikasi. 

b. Dapat dijadikan referensi ketika akan melaksanakan penelitian-penelitian 

selanjutnya dengan tema yang sama. 

2. Manfaat praktis  

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi juga pengetahuan baru 

tentang penerimaan film bagi masyarakat. Selain itu hasil dari penelitian ini diharapkan 

dapat memberikan suatu gambaran fenomena terkait dengan penerimaan yang terkandung 

dalam suatu film. 

1.5  Komunikasi Massa 

1.5.1 Definisi Komunikasi Massa 



  Komunikasi massa adalah komunikasi melalui media massa (media cetak dan 

elektronik). Sebab, awal perkembangan saja, komunikasi massa berasal dari pengembangan 

kata media of mass communication (media komunikasi massa). Media massa sendiri 

memiliki banyak macam yaitu media elektronik seperti televisi dan radio, media cetak yaitu 

surat kabar, majalah, buku dan film
8
. 

  Definisi komunikasi massa yang lebih terperinci dikemukakan oleh ahli komunikasi 

lain, yaitu Gerbner. Menurut Gerbner,“Mass communication is the tehnologically and 

institutionally based production and distribution of the most broadly shared continous flow 

of messages in industrial societies”. (Komunikasi massa adalah produksi dan distribusi yang 

berlandaskan teknologi dan lembaga dari arus pesan yang kontinyu serta paling luas dimiliki 

orang dalam masyarakat industri)
9
. 

1.5.2 Unsur-Unsur Komunikasi Massa 

 Komunikasi massa terdiri dari unsur-unsur (source), pesan (message), saluran 

(channel), dan penerima (recheived) serta efek (effect). Menurut Harold D.Lasswell guna 

memahami komunikasi massa, kita harus mengerti unsur-unsur itu yang diformulasikan 

olehnya dalam bentuk pertanyaan, who says what in which channel to whom and with what 

effect? 

1. Unsur Who (sumber atau komunikator) 

Sumber utama dalam komunikasi massa adalah lembaga, organisasi atau orang yang 

bekerja dengan fasilitas lembaga atau organisasi (institutionalized person). Yang 

dimaksud dengan lembaga atau organisasi adalah perusahaan surat kabar, stasiun radio 

atau televisi, studio film, penerbit buku atau majalah. Sebaliknya, yang dimaksud dengan 
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institutionalized person adalah orang, seperti redaktur surat kabar yang melalui tajuk 

rencana menyatakan pendapatanya dengan fasilitas lembaga. Oleh karena itu, ia memiliki 

kelebihan dalam suara atau wibawa dibandingkan dengan berbicara tanpa fasilitas 

organisasi. 

2. Unsur Says What (pesan) 

Organisasi memiliki ratio keluaran yang tinggi atas masukannya, maka organisasi 

sanggup melakukan encode ribuan atau jutaan pesan-pesan yang sama pada saat yang 

bersamaan. Jadi, pesan-pesan komunikasi massa dapat diproduksi dengan jumlah yang 

sangat besar dan dapat menjangkau audiens yang sangat banyak jumlahnya. Charles 

Wright (1977) memberikan karakteristik komunikasi massa sebagai berikut: 

a. Publicly adalah pesan-pesan komunikasi massa bersifat terbuka untuk umum atau 

publik. 

b. Rapid adalah pesan-pesan komunikasi massa dirancang untuk mencapai audiens 

yang luas dalam waktu yang singkat dan simultan. 

c. Transient adalah pesan-pesan komunikasi massa pada umumnya dibuat untuk 

memenuhi kebutuhan segera, dikonsumsi “sekali pakai” dan bukan untuk tujuan-

tujuan yang bersifat permanen. Namun, ada pengecualian seperti buku-buku 

perpustakaan, film, transkrip radio, dan rekaman audiovisual yang merupakan 

kebutuhan dokumentatif. 

 

 

3. Unsur Wich Channel (saluran atau media) 



Unsur ini menyangkut semua peralatan mekanik yang digunakan untuk menyebarluaskan 

pesan-pesan komunikasi massa. Tanpa saluran ini pesan-pesan tidak dapat menyebar 

secara cepat, luas, dan simultan. Media yang mempunyai kemampuan tersebut adalah 

surat kabar, majalah, radio, film, televisi, dan internet. 

4. Unsur To Whom (penerima atau mass audience) 

Unsur ini menyangkut sasaran-sasaran komunikasi massa, seperti perorangan yang 

membaca surat kabar, yang membuka halaman-halaman majalah, yang sedang 

mendengarkan berita radio, yang sedang menikmati film bioskop atau film televisi, dan 

orang-orang yang menggunakan internet disebut sebagai perorangan-perongan dalam 

mass audience. 

5. Unsur With What Effect (unsur efek atau akibat) 

Unsur ini sesungguhnya “lekat” pada unsur audiens. Efek adalah perubahan-perubahan 

yang terjadi dalam diri audiens sebagai akibat keterpaan pesan-pesan media. David Berlo 

mengklasifikasikan efek atau perubahan ke dalam tiga kategori yaitu perubahan dalam 

ranah pengetahuan, sikap, dan perilaku nyata
10

. 

1.5.3.  Ciri-ciri Komunikasi Massa 

 Adapun beberapa ciri-ciri komunikasi massa yaitu sebagai berikut: 

1. Komunikator Dalam Komunikasi Massa Melembaga 

Komunikator dalam komunikasi massa bukan satu orang, tetapi kumpulan orang. 

Artinya, gabungan antarberbagai macam unsur dan bekerja satu sama lain dalam sebuah 

lembaga. Lembaga yang dimaksud disini menyerupai sebuah sistem. Sebagaimana kita 

ketahui, sistem itu adalah “Sekelompok orang, pedoman dan media yang melakukan 

suatu kegiatan mengolah, menyimpan, menuangkan ide, gagasan, simbol, lambang 
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menjadi pesan dalam membuat keputusan untuk mencapai satu kesepakatan dan saling 

pengertian satu sama lain dengan mengolah pesan itu menjadi sumber informasi”. 

2. Komunikan dalam Komunikasi Massa Bersifat Heterogen 

Komunikan dalam komunikasi sifatnya heterogen atau beragam. Artinya penonton 

televisi beragam pendidikan, umur, jenis kelamin, status sosial ekonomi, memiliki 

jabatan yang beragam, memiliki agama atau kepercayaan yang berbeda juga. Namun, 

mereka adalah komunikan televisi. Herbert Blumer pernah memberikan ciri tentang 

karakteristik audience / komunikan sebagai berikut: 

a. Audience komunikasi massa sangatlah heterogen. Artinya, ia memiliki 

heterogenitas komposisi atau susunan. Jika ditijau dari alasannya, mereka berasal 

dari berbagai kelompok dalam masyarakat. 

b. Berisi individu-individu yang tidak tahu atau mengenal satu sama lain. Disamping 

itu, antarindividu itu tidak berinteraksi satu sama lain secara langsung. 

c. Mereka tidak mempunyai kepemimpinan atau organisasi formal. 

3. Pesannya Bersifat Umum 

Pesan-pesan dalam komunikasi massa tidak ditujukan kepada satu orang atau satu 

kemompok masyarakat tertentu. Dengan kata lain, pesan-pesannya ditujukan pada 

khalayak yang plural. Oleh karena itu, pesan-pesan yang dikemukakannya pun tidak 

boleh bersifat khusus. Khusus disini, artinya pesan memang tidak disengaja untuk 

golongan tertentu. 

4. Komunikasinya Berlangsung Satu Arah 

Yang dimaksud dengan satu arah disini yakni dari media massa ke kita dan tidak 

sebaliknya. Kita tidak bisa langsung memberikan respon kepada komunikatornya (media 



massa yang bersangkutan). Kalaupun bisa, sifatnya tertunda. Misalnya, mengirimkan 

ketidaksetujuan pada berita itu melalui rubrik surat pembaca. Jadi, komunikasi yang 

hanya berjalan satu arah akan memberi konsekuensi umpan balik (feedback) yang 

sifatnya tertunda atau tidak langsung (delayed feedback). 

5. Komunikasi Menimbulkan Keserempakan 

Inilah salah satu ciri komunikasi massa selanjutnya. Bahwa dalam komunikasi massa ada 

keserempakan dalam proses penyebaran pesan-pesan. Serempak berarti khalayak bisa 

menikmati media massa tersebut hampir bersamaan. Bersamaan tentu juga bersifat relatif. 

Majalah atau media sebagai contohnya. Surat kabar bisa dibaca ditempat terbit pukul 5 

pagi, tetapi di luar kota baru pukul 6 pagi. Ini masalah teknis semata. 

 

6. Komunikasi Massa Mengandalkan Peralatan Teknis 

Media massa sebagai alat utama dalam menyampaikan pesan kepada khalayaknya sangat 

membutuhkan bantuan perlatan teknis. Peralatan teknis yang dimaksud misalnya 

pemancar untuk media elektronik. Televisi disebut media massa yang kita bayangkan saat 

ini tidak akan lepas dari pemancar. 

7. Komunikasi Massa Dikontrol oleh Gatekeeper 

Gatekeeper atau yang sering disebut penapis informasi / palang pintu, adalah orang yang 

sangat berperan dalam penyebaran informasi melalui media massa. Gatekeeper ini 

berfungsi sebagai orang yang ikut menambah atau mengurangi, menyederhanakan, 

mengemas agar semua informasi yang disebarkan lebih mudah dipahami
11

. 

1.5.4 Efek Komunikasi Massa 
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 Efek komunikasi merupakan setiap perubahan yang terjadi didalam diri penerima, 

karena menerima pesa-pesan dari suatu sumber. Perubahan ini meliputi perubahan 

pengetahuan, perubahan sikap, dan perubahan perilaku nyata. Komunikasi dikatakan efektif 

apabila ia menghasilkan efek-efek atau perubahan-perubahan sebagai yang diharapkan oleh 

sumber, seperti pengetahuan, sikap, dan perilaku, atau ketiganya. 

 Schramm dalam bukunya “How Communication Work”, menggolongkan efek 

komunikasi massa ke dalam efek yang bersifat khusus dan efek-efek yang bersifat umum. 

1. Efek Umum 

Efek umum menyangkut efek “dasar” yang diramalkan dapat terjadi akibat pesan-pesan 

yang disiarkan melalui media massa. Schramm mengemukakan, komunikasi massa 

mempunyai efek yang “mengembang”. Sebab dalam banyak hal komunikasi massa telah 

mengambil alih fungsi komunikasi sosial. Secara umum atau luas, komunikasi melalui 

media massa telah menciptakan suatu jaringan pengertian, yang tanpa itu tidak mungkin 

tercipta masyarakat yang besar dan modern. 

2. Efek khusus 

Efek khusus terutama menyangkut ramalan tentang efek yang diperkirakan akan timbul 

pada individu-individu dalam suatu mass audience pada perilaku mereka dalam 

menerima pesan-pesan media massa. Schramm menyatakan “Kita tidak dapat 

meramalkan efek pada mass audience. Kita hanya dapat meramalkan efek pada 

perorangan”. Lembaga komunikasi memang mengembangkan encoding secara 

kelompok, tetapi setelah dikomunikasikan, yang terjadi adalah decoding secara 



perorangan. Pengetahuan tentang komunikasi massa menurut Schramm berkisar pada 

interaksi antara pesa, situasi, kepribadian dan kelompok
12

. 

 

 

 

1.6 Komunikasi Politik 

 Apakah politik itu? Miriam Budiardjo merinci bahwa definisi politik mencakup lima 

hal pokok, yaitu negara, kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijakan, dan distribusi / 

alokasi. Namun, at the core, politik adalah “kekuasaan” tentang bagaimana kekuasaan 

diletakkan dalam fokus tertentu (misalnya negara), berkenaan dengan keputusan-keputusan 

yang mengikat seluruh warga, tentang kebijakan yang mengatur kehidupan bersama dengan 

bijaksana, dan tentang distribusi dan alokasi kekuasaan itu sendiri. Disini kita memasuki 

wacana komunikasi sebagai politik. 

 Pada tahun 1948, Harold Laswell mendefinisikan komunikasi sebagai siapa, 

mengatakan apa? Dengan saluran apa? Kepada siapa? Dengan akibat apa? Apa yang 

tampak? Komunikasi adalah proses untuk meraih kekuasaan-power. Kenapa kekuasaan? 

Oleh karena inti politik adalah bagaimana “seseorang” mengatur “orang lain” menurut cara 

yang dikehendakinya. Kekuasaan bukanlah jabatan atau kepemilikan. Kekuasaan adalah 

apabila apa yang anda katakan diikuti oleh orang lain. 

 Kekuasaan adalah inti dari politik karena kekuasaanlah yang menentukan apakah yang 

bersangkutan memang memegang “kuasa” tersebut. Bagaimana caranya? Tidak lain adalah 

dengan meletakkan komunikasi sebagai sebuah politik. Mengikuti Jurgen Habermas, teritisi 
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kritis dari Jerman, komunikasi adalah proses perebutan pengaruh yang paling demokratis 

yang pernah ada
13

. 

1.7 Propaganda 

 Propaganda berasal dari bahasa Latin propagare artinya cara tukang kebun 

menyemaikan tunas suatu tanaman ke sebuah lahan untuk memproduksi tanaman baru yang 

kelak akan tumbuh sendiri. Dengan kata lain juga berarti mengembangkan atau memekarkan 

(untuk tunas). Dari sejarahnya sendiri, propaganda adalah mengembangkan dan 

memekarkan agama Katolik Roma baik di Italia maupun negara-negara lain. Sejalan dengan 

tingkat perkembangan manusia, propaganda tidak hanya digunakan dalam bidang 

keagamaan saja tetapi juga dalam bidang pembangunan, politik, komersial, pendidikan, 

dll
14

. 

 Teori propaganda selalu dihubungkan dengan khalayak, kekuatan propaganda terletak 

pada kemampuannya untuk meraih khalayak luas secara cepat dan mengekspos mereka 

kepada pesan sederhana yang sama, tetapi subversif. Menurut teori-teori ini, para 

propagandis mendominasi khalayak dan mengontrol pesan yang sampai kepada mereka. 

Fokusnya adalah pada bagaimana para propagandis dapat memanipulasi khalayak 

menggunakan pesan yang mempengaruhi mereka sebagaimana yang dimaksudkan oleh sang 

propagandis
15

 

1.7.1 Komunikasi Politik Dengan Propaganda 

   Para ahli komunikasi menganggap opini public amat penting dalam komunikasi 

politik. Handley Cantril dalam bukunya yang terkenal, Cauging Public Opinion, menampilkan 

apa yang ia namakan Some Laws of Public Opinion yang meliputi 15 butir, dua diantaranya patut 
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mendapat perhaian para ahli komunikasi dan politikus. Pertama, “Opini itu tidak menetap lama, 

kecuali jika khalayak merasa bahwa kepentingan pribadinya benar-benar tersangkut, atau apabila 

opini yang dibangkitkan dengan kata-kata diperkuat oleh peristiwa-peristiwa”. Kedua, “Suatu 

peristiwa yang luar biasa dapat menggeser opini public sesaat dari ektremitas yang satu ke 

ekstremitas yang lain; opini public itu tidak mapan, kecuali kalau implikasi-implikasi peristiwa 

tersebut menunjukkan beberapa perspektif”. 

   Sejalan dengan pemikiran Cantril tersebut, Ferdinand Tonnies mengklasifikasikan 

opini public berdasarkan sifatnya, antara lain : 

 Opini public bersifat luftartig : Opini public bersifat seperti uap yang dalam 

perkembangannya masih mencari bentuk, dan oleh komunikator politik dapat dibawa 

dengan mudah kearah yang dikehendakinya. 

 Opini public bersifat fussig : Opini public bagaikan air, opini public dengan sifat seperti 

itu sudah mempunyai bentuk, tetapi dapat diubah seperti mengalihkan aliran air. 

 Opini public bersifat festig : Kukuh bagaikan benteng, opini public yang kuat karena 

dibangun terus menerus membantu menguatkan kesan. 

  Karena kemampuannya dalam memengaruhi opini public, para pemimpin opini atau 

politikus itu memiliki massa pengikut yang besar jumlahnya
16

. 

 

.  

1.7.2 Media Propaganda 

 Berikut beberapa contoh media yang biasanya digunakan dalam kegiatan propaganda. 

1. Media Massa 
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Yang dimaksud dalam hal ini adalah media elektronik dan media cetak. Salah satu 

keunggulan media ini adalah jangkauannya yang luas. Peran media massa dalam 

propaganda bisa dikatakan sangat efektif. 

2. Buku  

Buku menjadi sangat efektif karena sangat mempengaruhi pemikiran seseorang. Dan 

pemikiran akan mempengaruhi sikap dan perilaku. 

3. Film 

Film juga bisa dijadikan media propaganda. Amerika adalah negara yang sengaja atau 

tidak melakukan propaganda lewat film-filmnya. Kepahlawanan tentara Amerika 

ditunjukkan dalam perang dengan setting “Perang Vietnam”. Tujuan propaganda itu 

adalah membentuk image bahwa Amerika adalah pihak yang benar dan menang dalam 

perang Vietnam. 

4. Selebaran 

Selebaran ini biasanya digunakan oleh kelompok tertentu yang ada dalam masyarakat 

untuk mempengaruhi kebijakan publik pemerintahnya. Ini sangat memungkinkan 

mengingat iklim politik belum memberi peluang keterbukaan kompetisi sehat
17

. 

1.7.3 Jenis-Jenis Propaganda 

 Ada beberapa jenis propaganda yang dikemukakan beberapa pengamat. Sehubungan 

dengan cara yang dilakukannya atas isi pesan, ada propaganda tersembunyi dan terbuka. 

 Dalam propaganda tersembunyi, propagandis menyembunyikan tujuan utamanya 

dalam kemasan suatu pesan lain. Misalnya di Amerika ada seorang presiden yang 

mengadakan konferensi pers. Dalam konferensi pers tersebut,  setiap pertanyaan yang 
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diajukan diusahakan agar menguntungkan dirinya. Misalnya ketika dia menjadi kandidat 

presiden. 

 Bisa juga, dia kebetulan menjabat sebagai gubernur. Namun pada saat yang sama ia 

dijagokan sebagai presiden. Pertanyaan yang sebenarnya ditujukan pada posisi dirinya 

sebagai gubernur, ia kemas agar juga bisa menguntungkan dirinya dalam usahanya merebut 

kursi presiden. Misalnya, “Hanya dengan presiden yang mempunyai kredibilitas di bidang 

ekonomilah krisis bangsa ini bisa diatasi”. Padahal presiden yang dimaksud adalah dirinya 

sendiri yang merasa memang ahli atau praktisi ekonomi yang sudah berpengalaman. 

 Sedangkan propaganda terbuka adalah setiap kemasan pesan, cara dan perilakunya 

dikemukakan secara transparan tanpa dikemas dengan pesan lain. Misalnya, ketika seorang 

kandidat presiden mengatakan, “Pilihlah saya sebagai presiden, karena saya akan 

mengantarkan serta mengatasi bangsa ini untuk mengatasi krisis ekonomi”. 

 Sedangkan Ellul, membagi jenis propaganda menjadi propaganda vertikal dan 

horisontal. Propaganda vertikal adalah yang dilakukan oleh satu pihak kepda orang banyak 

dan biasanya mengandalkan media massa untuk menyebarkan pesan-pesannya. Sedangkan 

propaganda horisontal adalah propaganda yang dilakukan seorang pemimpin suatu 

organisasi atau kelompok kepada anggota organisasi atau kelompok itu melalui tatap muka / 

komunikasi antar personal dan biasanya tidak mengandalkan media massa
18

. 

1.8 Film 

 Menurut Agee, bahwa gambar bergerak (film) adalah bentuk dominan dari massa 

visual dibelahan dunia ini. Lebih dari ratusan juta orang menonton film di bioskop, film 

televisi dan film video laser setiap minggunya. Di Amerika Serikat dan Kanada lebih dari 

satu juta tiket film terjual setiap tahunnya. 
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 Film Amerika di produksi di Hollywood. Film yang dibuat disini membanjiri pasar 

global dan mempengaruhi sikap, perilaku dan harapan orang-orang di belahan dunia. 

Industri film adalah industri bisnis. Predikat ini telah menggeser anggapan orang yang masih 

meyakini bahwa film adalah karya seni, yang diproduksi secara kreatif dan memenuhi 

imajinasi orang-orang yang bertujuan memperoleh estetika (keindahan) yang sempurna. 

Meskipun pada kenyataannya adalah bentuk karya seni, industri film adalah bisnis yang 

memberikan keuntungan, kadang-kadang menjadi mesin uang yang seringkali, demi uang, 

keluar dari kaidah artistik film itu sendiri
19

. 

1.8.1 Sejarah Film 

  Film atau motion pictures ditemukan dari hasil pengembangan prinsip-prinsip 

fotografi dan proyektor. Film yang pertama kali diperkenalkan kepada publik Amerika 

Serikat adalah The Life of an American Fireman dan The Great Train Robberry yang dibuat 

oleh Edwin S.Porter pada tahun 1903. Hiebert, ungurait, bohn. Tetapi film The Great Train 

Robberry yang masa putarnya hanya 11 menit dianggap sebagai film cerita pertama, karena 

telah menggambarkan situasi secara ekspresif, dan menjadi peletak dasar teknik editing yang 

baik
20

. 

1.8.2 Perfilman di Indonesia 

 Dari catatan sejarah perfilman di Indonesia, film pertama yang diputar berjudul Lady 

Van Java yang diproduksi di Bandung pada tahun 1926 oleh David. Pada tahun 1927 / 1928 

Krueger Corporation memproduksi film Eulis Atjih, dan sampai 1930, masyarakat disuguhi 

film Lutung Kasarung, Si Conat dan Pareh. Film-film tersebut merupakan film bisu dan 

diusahakan oleh orang-orang Belanda dan Cina. 
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 Film bicara yang pertama berjudul Terang Bulan yang dibintangi oleh Roekiah dan 

R.Mochtar berdasarkan naskah seorang penulis Indonesia Saerun. Pada saat perang Asia 

Timur Raya di penghujung tahun 1941, perusahaan perfilman yang diusahakan oleh orang 

Belanda dan Cina itu berpindah tangan kepada pemerintah Jepang, diantaranya adalah NV. 

Multi Film yang diubah namanya menjadi Nippon Eiga Sha, yang selanjutnya memproduksi 

film feature dan film dokumenter. Jepang telah memanfaatkan film untuk media informasi 

dan propaganda. Namun, tatkala bangsa Indonesia sudah memproklamasikan 

kemerdeaannya, maka pada tanggal 6 oktober 1945 Nippon Eiga Sha diserahkan secara 

resmi kepada pemerintah Republik Indonesia. Sejak tanggal 6 oktober 1945 lahirlah Berita 

Film Indonesia atau BFI. Bersamaan dengan pindahnya pemerintah RI dari Yogyakarta, BFI 

pun pindah dan bergabung dengan Perusahaan Film Negara yang pada akhirnya berganti 

nama menjadi Perusahaan Film Nasional
21

. 

1.8.3 Jenis-jenis Film 

 Sebagai seorang komunikator adalah penting untuk mengetahui jenis-jenis film agar 

dapat memanfaatkan film tersebut sesuai dengan karakteristinya. Film dapat dikelompokkan 

pada jenis film cerita, film berita, film dokumenter, dan film kartun. 

a. Film Cerita 

Film cerita (story film), adalah jenis film yang mengandung suatu cerita yang 

lazim dipertunjukkan di gedung-gedung bioskop dengan bintang film tenar dan film ini di 

distribusikan sebagai barang dagangan. Cerita yang diangkat menjadi topik film bisa 

berupa cerita fiktif atau berdasarkan kisah nyata yang dimodifikasi, sehingga ada unsur 

menarik, baik dari jalan ceritanya maupun dari segi gambarnya. Sejarah dapat diangkat 

menjadi film cerita yang mengandung informasi akurat, sekaligus contoh tauladan 
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perjuangan paara pahlawan. Cerita sejarah yang pernah diangkat menjadi film adalah 

G.30 S PKI, Janur Kuning, Serangan Umum 1 Maret, dan yang baru-baru ini dibuat 

adlah Fatahillah. Sekalipun film cerita itu fiktif, dapat saja bersifat mendidik karena 

mengandung ilmu pengetahuan dan teknologi tinggi. 

b. Film Berita 

Film berita atau newsreel adalah film mengenai fakta, peristiwa yang benar-benar 

terjadi. Karena sifatnya berita, maka film yang disajikan kepada publik harus 

mengandung nilai berita (news value). Kriteria berita itu adalah penting dan menarik. Jadi 

berita juga harus penting atau menarik atau penting sekaligus menarik. Film berita dapat 

langsung terekam dengan suaranya, atau film beritanya bisu, pembaca berita yang 

membacakan narasinya. Bagi peristiwa-peristiwa tertentu, perang, kerusuhan, 

pemberontakan dan sejenisnya, film berita yang dihasilkan kurang baik. Dalam hal ini 

terpenting adalah peristiwanya terekam secara utuh. 

c. Film Dokumenter 

Film dokumenter (documentary film) didefinisikan oleh Robert Flaherty sebagai 

“karya ciptaan mengenai kenyataan” (creative treatment of actuality). Berbeda dengan 

film berita yang merupakan rekaman kenyataan, maka film dokumenter merupakan hasil 

interprestasi pribadi (pembuatnya) mengenai kenyataan tersebut. Misalnya, seorang 

sutradara ingin membuat film dokumenter mengenai para pembatik di kota Pekalongan, 

maka ia akan mebuat naskah yang ceritanya bersumber pada kegiatan para pembatik 

sehari-hari dan sedikit merekayasanya agar dapat menghasilkan kualitas film cerita 

dengan gambar yang baik. Banyak kebiasaan masyarakat Indonesia yang dapat diangkat 

menjadi film dokumenter, diantaranya upacara kematian orang Toraja, upacara ngaben di 



Bali. Biografi seseorang yang memiliki karya pun dapat dijadikan sumber bagi 

dokumenter. 

d. Film Kartun 

Film kartun (cartoon film) dibuat untuk konsumsi anak-anak. Dapat dipastikan, 

kita semua mengenai tokoh Donal Bebek (Donald Duck), Putri Salju (Snow White), Miki 

Tikus (Mickey Mouse) yang diciptakan oleh seniman Amerika Serikat Walt Disney. 

Sebagian besar film kartun, sepanjang film itu diputar akan membuat kita tertawa 

karena kelucuan para tokohnya. Namun ada juga film kartun yang membuat iba 

penontonnya karena penderitaan tokohnya. Sekalipun tujuanutamanya menghibur, film 

kartun bisa juga mengandung unsur pendidikan. Minimal akan terekam bahwa kalau ada 

tokoh jahat dan tokoh baik, maka pada akhirnya toko baiklah yang selalu menang (ingat 

film Popeye the Sailor Man)
22

. 

 

 

1.9 Konsep Khalayak 

   Kata ‘khalayak’ sangat akrab sebagai istilah kolektif dari ‘penerima’ dalam model 

urutan sederhana dari proses komunikasi massa (sumber,saluran,pesan,penerima,efek) yang 

dibuat oleh para pelopor dibidang penelitian media. Ini merupakan istilah yang dipahami 

oleh praktisi media sebagaimana pula teoritikus dan dipahami oleh pengguna media sebagai 

deskripsi yang jelas atas diri mereka sendiri. Meskipun demikian, diluar penggunaan logis, 

masih terdapat banyak ruang untuk perbedaan makna dan perselisihan teoritis. 

   Untuk permulaan, konsep khalayak menunjukkan adanya sekelompok pendengar atau 

penonton yang memiliki perhatian, reseptif, tetapi relatif pasif yang terkumpul dalam latar 
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yang kurang lebih bersifat publik. Penerimaan sesungguhnya dari media massa sangatlah 

beragam dan merupakan pengalaman yang berantakan dengan hanya sedikit konsistensi dan 

tidak cocok dengan versi ini. Hal pertama berlaku pada saat mobilitas, individualisasi, dan 

berlipatgandanya penggunaan media. Kedua, munculnya interaktivitas dan pencarian, alih-

alih menonton atau mendengarkan saja. Ketiga batasan antara produsen dan khalayak telah 

menjadi kabur karena alasan-alasan yang telah diberikan sebelumnya. 

   Terdapat cara lain untuk mencirikan jenis-jenis khalayak yang berbeda yang muncul 

seiring dengan perubahan media dan waktu. Nightingale (2003) mengajukan tipologi baru 

yang menangkap fitur utama dari keragaman yang baru, menyatakan empat jenis sebagai 

berikut: 

 Khalayak sebagai ‘kumpulan orang-orang’. Utamanya, kumpulan ini diukur ketika 

menaruh perhatian pada tampilan media atau produk tertentu pada waktu yang 

ditentukan. Inilah yang dikenal sebagai ‘penonton’ 

 Khalayak sebagai ‘orang-orang yang ditujukan’. Merujuk kepada kelompok yang 

dibayangkan oleh komunikator serta kepada siapa konten dibuat. Hal ini juga diketahui 

sebagai khalayak yang ‘terlibat’ atau ‘terinterpelasi’. 

 Khalayak sebagai ‘yang berlangsung’. Pengalaman penerimaan sendirian atau dengan 

orang lain sebagai peristiwa interaktif dalam kehidupan sehari-hari, berlangsung dalam 

konteks tempat atau fitur lain. 

 Khalayak sebagai ‘pendengar’ atau ‘audisi’. Utamanya merujuk pada pengalaman 

khalayak yang berpartisipasi, ketika khalayak ditempelkan didalam sebuah pertunjukan 



atau diperbolehkan untuk berpartisipasi melalui alat yang jauh atau memberikan respon 

disaat yang bersamaan
23

. 

1.9.1 Khalayak Sebagai Pasar 

   Pers dan film telah terbentuk sebagai bisnis yang menguntungkan ketika penyiaran 

membuat penampilannya kurang meyakinkan pada tahun 1920-an. Khalayak radio dan 

televisi secara cepat terbentuk ke dalam pasar konsumen yang penting bagi piranti keras dan 

lunak. Pada pandangan pertama, pernyataan ‘pasar media’ yang sering digunakan terlihat 

menawarkan alternatif yang lebih objektif daripada yang lain, istilah yang lebih sarat nilai 

untuk menggambarkan fenomena khalayak. Ketika media menjadi bisnis yang semakin 

besar, istilah ‘pasar’ pun dimunculkan. Istilah ini dapat menggambarkan wilayah yang 

dilayani oleh media, kategori sosial demografis, atau konsumen nyata maupun potensial dari 

layanan atau produk media tertentu. Istilah ini dapat didefinisikan sebagai sekumpulan 

konsumen nyata atau potensial dari layanan dan produk media dengan profil sosial-ekonomi 

yang diketahui. 

  Meskipun konsep pasar adalah pragmatis dan diperlukan bagi industri media dan untuk 

menganalisis ekonomi media, konsep ini juga problematis dan tidak benar-benar bebas nilai. 

Konsep ini memberlakukan khalayak sebagai sekumpulan konsumen alih-alih sebagai 

kelompok atau publik. Konsep ini menghubungkan pengirim dan penerima dalam hubungan 

yang bersifat ‘kalkulatif’ alih-alih normatif atau sosial, dan sebagai transaksi tunai antara 

produsen dan konsumen alih-alih sebagai hubungan komunikasi. Konsep ini mengabaikan 

hubungan sosial internal antara individual karena hal ini kurang penting bagi penyedia jasa. 
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Hal ini mengutamakan kriteria sosial-ekonomi dan berfokus pada konsumsi media alih-alih 

penerimaan
24

. 

1.9.2 Tujuan dari Penelitian Khalayak 

   Dalam buku Teori Komunikasi Massa, karena khalayak selalu menjadi kategori yang 

dipertentangkan, tidak mengherankan bahwa tujuan melakukan penelitian terhadap khalayak 

sangat beragam dan cenderung tidak konsisten. Semua penelitian berbagi karakteristik 

umum yang membantu ‘mengonstruksi’, ‘menempatkan’, atau ‘mengidentifikasi’ entitas 

sosial lain yang tidak berbentuk, selalu berubah, dan tidak diketahuin menurut Allor. Akan 

tetapi , metode yang digunakan dan konstruksi yang diraih mengenai khalayak dan 

penggunaan dimana mereka terpisah sangat jauh. Terlepas dari tujuan pembentukan teori, 

kita dapat mengelompokkan tujuan penelitian dalam kaitannya dengan penggunaan utama 

dimana informasi mengenai khalayak dapat diletakkan. 

Beragam tujuan dari penelitian khalayak antara lain: 

1. Tujuan media-sentris 

 Mengukur jangkauan nyata dan potensial untuk tujuan pembukuan dan iklan 

(penjualan dan rating) 

 Mengatur perilaku pilihan khalayak 

 Mencari kesempatan pasar khalayak yang baru 

 Menguji produk dan meningkatkan efektivitas dari persfektif pengirim 

2. Tujuan khalayak-sentris 

 Memenuhi tanggung jawab untuk melayani khalayak. 

 Mengevaluasi kinerja media dari persfektif khalayak 
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 Mengelompokkan motif khalayak untuk pilihan dan penggunaan 

 Mengungkap interpretasi makna dari khalayak 

 Mendalami konteks penggunaan media 

 Menilai efek yang sebenarnya dari khalayak
25

. 

 

 

1.10  Audience (Audiens) 

  Marshall McLuhan menjabarkan audience sebagai sentral komunikasi massa yang 

secara konstan dibombardir oleh media. Media mendistribusikan informasi yang merasuk 

pada masing-masing individu. Audience hampir tidak bisa menghindar dari media massa, 

sehingga beberapa individu menjadi anggota audiences yang besar, yang menerima ribuan 

pesan media massa. Berikut ini gambaran individu yang dihadapkan pada berbagai pilihan 

media massa
26

: 

 

Tabel 1.1 Audience 
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INDIVIDU 

Television 

Newspaper 

    Film 

Magazine  

Books 

Radio 



                                                                                                     

Sumber: Hiebert, Ungurait, Bohn  

 

 

 

1.11  Studi Resepsi 

Analisis resepsi menyatakan bahwa teks dan penerimanya adalah elemen  yang saling 

melengkapi dalam aspek-aspek komunikasi. Menurut Klaus Bruhn Jansen (polisemi) bisa 

diartikan sebagai penggunaan pendapat (argument) dimana beberapa penafsiran ada bersama 

(coexist) sebagai sebuah potensi dalam teks siapapun, dan bisa diaktualisasikan atau 

dipahami secara berbeda oleh beragam khalayak, tergantung pada konvensi penafsiran dan 

latar belakang budaya (Background) budaya mereka. Kemudian Jansen melanjutkan bahwa 

polisemi sebagian dapat menjelaskan popularitas teks media yang sama dengan audiens yang 

berbeda. Maka dalam terminologi ini teks media adalah sebuah teks yang bisa ditafsirkan 

oleh beragam audiens untuk tujuan mereka masing-masing
27

. 

Le Comte dan Gatz menyatakan bahwa analisis resepsi menekankan proses interaktif 

antara ‘teks’ dan ‘pembaca’ yang bermanifestasi dalam berbagai macam yang terletak dalam 

konteks alam, atau dalam arti lain berusaha menunjukkan bahwa pesan dapat dibaca (decode) 

secara beragam oleh kelompok yang terdiri dari individu-individu yang berbeda secara social 

dan cultural. 

Leibes dan Katz menjelaskan dalam penelitiannya dalam hubungan diantara media, 

makna dan dampaknya. Bahwasanya terkait analisis resepsi tentang respon penonton dalam 
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kaitannya dengan pengaruh media bahwa bukan dari efek melainkan dari proses yang 

mengakibatkan efek. 

Sebagaimana Katz dan liebes adalah tepat dan bahkan perlu untuk merefleksikan dan 

menafsirkan seperti data analisis berkaitan dengan efek.  Disini posisi ambivalen dapat 

diamati. Disatu sisi, jelas bahwa para peneliti yang bekerja dalam perspektif resepsi akan 

selalu mengadopsi terhadap seperti konsep dampak dengan sikap objektif dan hati-hati. Hal 

ini cukup jelas dalam kaitannya dengan konsep keterlibatan dari audience sebagai penonton 

atau lazim disebut dengan pilihan aktif, yang berarti penggunaan terhadap materi-materi 

media oleh konsumen mereka. Audience itu aktif dan tidak ada teks dari media yang 

mempunyai makna sederhana. 

Bagi Liebes dan Katz konsep ini penting karena itu mungkin memegang kunci untuk 

efek dan menunjuk pada ketergantungan pada pesan media, audiens mengartikulasikan 

kebutuhan-kebutuhannya dalam hubungan dengan media, dan audiens merupakan individu-

individu yang aktif memberikan makna terhadap produk dari media. Audiens tidak langsung 

menerima makna yang diharapkan media untuk diterima secara langsung oleh khalayak
28

. 

Konsep teoritik terpenting dari analisis resepsi seperti yang dikatakan oleh Lih 

Groben bahwasanya dalam pengertian ini, resepsi memiliki wawasan yang lebih baik sebagai 

suatu proses, konsep yang memiliki alasan analitis untuk dipecah menjadi bagian-bagian 

substansial berbeda, dimana bisa sebut moment/ saat dalam proses resepsi. Meskipun 

moment tidak dapat dibatasi secara ketat (dalam waktu atau makna), mereka mewakili aspek 

yang berbeda dari proses menerima dan decoding teks. Maka disini akan dibedakan dan 

memperkenalkan empat moment diurutkan dengan kronologis, yaitu : 
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 Latarbelakang social dan pengalaman dimana penerima bertemu dengan (audiovisual) 

teks.  

 Pengakuan atau pemahaman dari teks media tersebut seperti (karakter, tema, tindakan, 

dll) yang disajikan dalam teks. 

 Interpretasi dapat disimpulkan sesuai dengan pemahaman mereka sebagai audience. 

 Diterapkannya pemahaman atau proses penginterpretasian tersebut disesuaikan dalam 

latar belakan penerima sendiri (audience). 

   Eaton juga menjelaskan pemaknaan yang berbeda oleh khalayak terhadap teks media, 

menandakan bahwa terdapat ambiguitas dan kekayaan makna yang dikandung oleh sebuah 

teks, sehingga produsen media perlu berhati-hati dalam melakukan kontruksi terhadap teks. 

Dengan memahami tentang pemaknaan khalayak terhadap suatu teks, maka akan 

dimungkinkan terjadi pemahaman terhadap praktik budaya mereka berasal
29 

Khalayak dianggap aktif dalam menginterpretasikan isi media, Frank Biocca 

menjelaskan terdapat beberapa tipe dari khalayak aktif, antara lain : 

1. Selectivity yaitu mempunyai pilihan selektif dalam menggunakan media. 

2. Utiliatirianism yaitu penggunaan media ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dan tujuan 

tertentu. 

3. Itentionaly yaitu secara tersirat (implisit) mengakui penggunaan isi media untuk maksud 

tertentu. 

4. Involvement yaitu khalayak (audience) secara aktif mengikuti berfikir tentang dan 

mmnggunakan media. 
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5. Impervious to influence yaitu sangat tidak mudah terbujuk oleh media itu sendiri
30.

 

Untuk mengetahui bagaimana penerimaan khalayak dapat berbeda-beda, dalam studi 

resepsi terdapat metode encoding-decoding milik Hall. Hall menyebutkan bahwa teks berada 

di antara produsernya, yang menyusun makna dengan cara tertentu, dan khalayaknya yang 

men-decode. Makna tersebut berdasarkan pada situasi sosial dan kerangka interpretasi yang 

berbeda. Transmisi komunikasi digambarkan sebagai sebuah loop yang meliputi rangkaian 

produksi, sirkulasi, distribusi/konsumsi, dan reproduksi. 

Produk dan pesan yang dimaksudkan Hall diatas adalah makna dan pesan dalam 

bentuk wahana tanda (kode) yang diorganisir dalam bentuk proses komunikasi, dan kaitanya 

dengan apparatus social yaitu audience dan media dalam rangkaian sirkulasinya. Jika tidak 

ada makna yang diambil dari media, maka tidak mungkin ada “konsumsi” dari audience dan 

jika makna tidak tersikulasikan dalam praktiknya, maka makna tersebut tidak memiliki efek. 

Bentuk pesan adalah bentuk penampakan yang dibutuhkan dari suatu peristiwa dalam 

peralihanya dari sumber (sender) kepada penerima (receiver). Proses pertukaran pesan dalam 

level proses komunikasi tersebut dari produser (encoder) dan penerima (engkoder) disebut 

sebagai proses “encoding” dan “decoding”.  

Hall menyebutkan pesan dari media harus diaprosiasikan atau diubah kepada pesan 

yang bermakna dan dikodekan secara bermakna. Karena kumpulan pesan yang memiliki 

makna inilah yang akan memiliki efek kepada khalayak dan mempengaruhi seperti 

menghibur, mengajari, konsekuensi tingkah laku, ideologis, emosional, dari audience secara 

kognitif dan persepsi yang sangat kompleks
31

. 
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Hall juga menghipotesis bahwa ada tiga posisi potensial decoding, antara lain :  

1. Dominan-hegemonik, yaitu ketika pemirsa mencode dan menerima makna yang 

dikehendaki. Karena posisi decoder dekat denganencoder, maka decoder akan 

mengiterpretasi dengan bingkai kode dominan.  

2. Negosiasi, yaitu ketika decoder menerima beberapa aspek makna dominan, tapi 

menolak dan mengubah makna lainnya, untuk menyesuaikannya dengan pengertian 

dan tujuan sendiri. 

3. Oposisional, yaitu ketika posisi decoder berlawanan dengan encoder, mereka 

menciptakan cerita versi mereka sendiri dengan perhatian yang berbeda. Jadi decoder 

memaknai teks berlawanan dengan makna dominan dari sudut pandang oposisional
32

.  

 Gagasan Hall tersebut membuktikan adanya kesadaran untuk memikirkan teori 

ideologi dan kesadaran palsu. Dengan gagasan ini mereka diarahkan untuk meneliti potensi 

dari differential decoding. yang menunjukkan adanya perlawanan terhadap pesan media 

dominan. Selain itu, dapat dilihat bahwa media mempunyai peran dalam mentransmisikan 

pesan-pesan dalam tayangan yang bergenre hiburan. Bagaimana masyarakat memaknai 

tayangan tersebut tentunya akan beragam sesuai dengan latar belakang pengetahuan dan 

pengalamannya. 

1.12 Metodologi Penelitian 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. Ada tiga element pokok dalam metodologi resepsi yang 

secara eksplisit bisa disebut sebagai “the collection, analysis, and interpretation of reception 

data”, ketiga element tersebut adalah sebagai berikut : 
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   Mengumpulkan data dari khalayak. Dalam uraian ini lebih ditekankan dalam 

perolehan data baik melaui wawancara mendalam (depth interview) atau bisa juga 

sekaligus dalam wawancara kelompok yang akrab disebut focus group interview 

sebagaimana pernah dilakukan oleh Jensen. Perlu ditekankan bahwa dalam analisis 

resepsi, perhatian utama dalam wawancara mendalam secara kelompok tetap harus 

perpegang pada “wacana yang berkembang setelah diantarai oleh media dikalangan 

pemirsa”. Artinya wawancara berlangsung untuk menggali bagaimana sebuah isi 

pesan media tertentu menstimulasi wacana yang berkembang dalam diri khalayak. 

   Menganalisis hasil atau temuan dari wawancara (depth interview) atau rekaman hasil 

proses jalannya FGD ( Focus Discussion Group ). Setelah wawancara dan FGD 

sebagaimana langkah awal diatas dilakukan maka, tahap berikutnya peneliti 

mengkaji catatan wawancara tersebut yang berupa ratusan transkrip wawancara yang 

didalamnya kemudian bisa disarikan berbagai kategori pernyataan, komentar dsb. 

dari peserta diskusi. Dalam tahap ini peneliti bisa menggunakan analisis wacana 

sebagaimana lazimnya dipakai dalam studi literer untuk menelaah makna 

intersubjektif dan menginterpretasikan makna dibalik pola ketidaksepakatan 

pendapat diantara peserta yang muncul dalam diskusi. Dalam tahap ini peneliti tidak 

hanya melakukan kodifikasi dari seberapa pendapat yang sejalan atau tidak sejalan 

melainkan lebih mengkonstruksi proses terjadinya wacana dominan dan sebaliknya, 

dilihat dari berbagai latar belakang sosial peserta diskusi. 

   Tahap ini peneliti melakukan interpretasi terhadap pengalaman bermedia dari 

khalayaknya. Perlu dicatat bahwa dalam tahap ini peneliti tidak hanya sekedar 

mencocokkan model pembacaan sebagaimana telah dirumuskan dalam acuan teoritis 



melainkan justru mengelaborasikan dengan temuan yang sesungguhnya terjadi 

dilapangan sehingga memunculkan model atau pola penerimaan yang riil dan lahir 

dari konteks penelitian sesungguhnya
33

. 

1.13 Empati  

   Strategi komunikasi yang paling tepat dengan realitas majemuk dan asumsi perbedaan 

adalah empati. Dalam penggunaan sehari-hari, empati sering didefinisikan sebagai berada 

pada posisi orang lain, sebagai simpati yang dalam,sebagai kepekaan pada kebahagiaan 

bukan pada kesedihan dan sebagai sinonim langsung sebagai “objective motor mimicry”, 

sebagai memaknai orang yang tidak mempunyai makna emosional bagi kita dan sebagai 

keadaan ketika pengamat bereaksi secara emosional karena ia mempresepsi orang lain 

sedang mengalami atau akan mengalami emosi.  

   Dalam empati kita “berpartisipasi” bukan “menempatkan”, dan kita berhubungan 

dengan “pengalaman” dan bukan “posisi”
34

. Empati erat sekali hubungannya dengan 

keragka referensi dan kondisi komunikan, serta situasi pada saat komunikasi berlangsung, 

Empati berada di pihak komunikator. Empati berarti kemampuan seseorang untuk 

memproyeksikan dirinya kepada perasaan orang lain. Komunikasi akan sukses apabila kita 

memiliki kemampuan empati, yakni jika kita dapat merasakan apa yang dirasakan orang 

lain. 

 

 

1.14 Teori Homofili 
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   Dalam komunikasi, dalil kesamaan dan kedekatan (homofili) sering dipakai 

komunikator untuk meningkatkan kredibilitasnya. Orang menjadi terhormat dalam 

pandangan orang lain karena duduk berdampingan dengan anggota kabinet atau 

berjabatan tangan dengan presiden.  

  Sebagaimana William Albyk memperkenalkan istilah meaningful symbol, yakni 

lambang yang mengandung arti sama-sama dimengerti oleh komunikator dan komunikan. 

Dengan demikian, seorang pemimpin atau seorang diplomat tidak akan mungkin 

mencapai tujuan komunikasinya jika ia tidak memperhatikan faktor homofili. Para ahli 

komunikasi yang lain menjelaskan arti homophili untuk menggambarkan derajat 

pasangan perorangan yang berinteraksi dan memiliki kesamaan dalam sifat (atribut) 

seperti kepercayaan, nilai, pendidikan, status sosial, dan sebagainya. Hubungan sosial 

lebih erat terjadi antar perorangan yang masing-masing memiliki persamaan dalam 

pekerjan pendidikan. Lebih sering berkomunikasi akan lebih besar kemungkinan 

terjadinya homophili
35

. 

1.15  Fokus Penelitian 

 Fokus penelitian bertujuan mengemukakan penetapan masalah yang menjadi pusat 

perhatian penelitian. Adapun fokus penelitian yang ingin dicapai oleh peneliti adalah untuk 

mendapatkan informasi atau data yang akurat dan memfokuskan penelitian yang ditujukan 

kepada subyek yang merupakan penonton film Jokowi pada anggota komunitas Moviegoers 

Malang.Yakni penerimaan mereka terhadap film Jokowi, makna pesan yang disampaikan 

dalam film dan saran mereka terhadap film tersebut. Disini analisis resepsi yang menjadi 

partner peneliti dalam melakukan penelitian. 

1.16 Metode Penelitian dan Pendekatan Penelitian 
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  Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dimana penelitian 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. Jika data terkumpul sudah mendalam dan bisa 

menjelaskan fenomena yang diteliti, maka tidak perlu mencari sampling lainnya. Disini yang 

lebih ditekankan adalah persoalan kedalaman (kualitas) data bukan banyaknya (kuantitas) 

data
36

. Dengan menggunakan metode kualitatif, penelitian ini diharapkan dapat memperoleh 

data yang dapat menggambarkan, meringkas berbagai penerimaan penonton atas film 

Jokowi . 

  Selain penelitian khlayak dengan pendekatan kualitatif, peneliti juga  menggunakan 

reception analysis. Analisis resepsi menyatakan bahwa teks dan penerimanya adalah elemen  

yang saling melengkapi dalam aspek-aspek komunikasi. Dengan kata lain, analisis resepsi 

mengasumsikan bahwa tidak akan ada akibat (effect) tanpa makna (meaning). 

1.17 Lokasi Penelitian  

   Penelitian ini dilakukan di basecamp komunitas Moviegoers Malang tepatnya di jalan 

Kauman Malang. Alasan penelitian ini dilakukan di Komunitas Moviegoers Malang karena 

anggota Moviegoers merupakan perkumpulan orang-orang yang menyukai film dan 

membahas semua tentang film yang pernah mereka tonton. Selain itu juga, anggota 

komunitas Moviegoers Malang memiliki latar belakang yang berbeda-beda atau beragam, 

hal ini tentu akan mempengaruhi hasil dari penelitian analisis resepsi itu sendiri. 

1.18 Teknik Pemilihan Informan 
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 Menurut Creswell kriteria informan yang baik adalah, “all individuals studied 

represent people who have experienced the phenomenon”
37

. 

 Pemilihan informan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara purposive sampling. 

Pemilihan informan secara purposive sampling dilakukan dengan cara peneliti menggunakan 

pengetahuannya untuk memilih informan dalam penelitian.  Dimana informan penelitian 

yang dipilih harus memenuhi kriteria yang ditentukan oleh peneliti. Kriteria dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut :  

1. Anggota Komunitas Moviegoers 

2. Pernah menonton film Jokowi 

3. Pendidikan terakhir yaitu SMP, SMA, D3 dan S1 

4. Bersedia diwawancara selama penelitian berlangsung sebagai informan 

 Kriteria ini memudahkan peneliti untuk mencari informan yang dibutuhkan dalam 

Komunitas Moviegoers Malang yang memiliki jumlah anggota aktif 34 orang dari berbagai 

usia dan latar belakang yang berbeda-beda, sehingga akan ditemukan jawaban yang 

beraneka ragam terhadap penerimaan film Jokowi tersebut. Dari  34 anggota yang aktif, 

peneliti telah mendapatkan 7 orang subjek penelititan yang telah sesuai dengan kriteria. 

1.19 Teknik Pengumpulan Data 

 Menurut Creswell, studi kualitatif terdapat empat teknik untuk mengumpulkan data, 

yaitu: 

 Observation(ranging from nonparticipant to participant), Interviews (ranging from 

semistructured to open-ended),documents (ranging from private to public , Audio Visual 

Materials (Including matrials such as photographs, compact disks and videotapes)
38

. 
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 Data yang diperoleh dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder. Data 

primer akan diperoleh dari anggota komunitas Moviegoers Malang yang merupakan unit 

analisis dalam penelitian ini. Sedangkan data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari 

kajian pustaka, surat kabar, dan internet. 

 Kegiatan pengumpulan data yang utama pada penelitian studi resepsi adalah 

wawancara mendalam dan observasi. Karena dengan metode inilah dapat diketahui 

penerimaan atas film Jokowi yang diamati dapat diceritakan dari sudut pandang orang 

pertama (orang yang mengalaminya secara langsung). 

1. Wawancara Mendalam 

Wawancara ditujukan kepada 7 orang subjek penelitian yang telah memenuhi kriteria 

peneliti yang didapat dari teknik purposive sampling pada 34 anggota aktif dalam 

komunitas Moviegoers Malang. Titik kunci dari wawancara mendalam  adalah bahwa 

subyek penelitian peneliti sangat fleksibel dan mengijinkan peneliti untuk memahami 

perspektif dari orang-orang yang diwawancara. Wawancara dilakukan secara mendalam 

(in depth interview) dengan tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap 

muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau 

tanpa menggunakan pedoman (guide) wawancara, di mana pewawancara dan informan 

terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama. Untuk mendapatkan informasi yang 

sedalam-dalamnya dan seluas-luasnya dalam wawancara mendalam digunakan 

pertanyaan terbuka dengan kata tanya yang terbuka pula.  

2. Observasi non Partisipan (non participant observation) 

Peneliti tidak ikut dalam kehidupan yang diobservasi dan hanya berkedudukan sebagai 

pengamat atau observer . Adapun setting dari penelitian yang diobservasi adalah tempat 



dimana subyek penelitian menonton film Jokowi. Sedangkan hal yang akan diobservasi 

adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan fokus penelitian yang telah ditentukan 

sebelumnya. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah pemberian atau pengumpulan bukti-bukti dan keterangan, sejumlah 

besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Dokumentasi 

merupakan sumber data yang digunakan untuk melengkapi penelitian, baik berupa 

sumber tertulis, film,  dan gambar (foto), yang semua itu menberikan informasi bagi 

proses penelitian. 

1.20 Teknik Keabsahan Data 

1.20.1 Triangulasi 

Sebelum menganalisa data lebih lanjut perlu diperiksa keabsahan data yang dikumpulkan. 

Teknik keabsahan data adalah teknik yang digunakan peneliti dalam penelitian untuk 

memperoleh data yang benar-benar dipertanggungjawabkan dari segala segi. 

Pemeriksaan keabsahan data dapat dilakukan melalui beberapa cara satu diantaranya 

adalah dengan teknik triangulasi.
39

 Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain. Di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai 

pembanding terhadap data itu. Denzin (1978) membedakan empat macam triangulasi sebagai 

teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan, diantaranya: 
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1. Sumber 

Mengecek kembali data yang diperoleh dengan informasi dokumen serta sumber 

informasi untuk mendapatkan derajat kepercayaan adanya informasi dan kesamaan 

pandang serta pemikiran. Hal itu dapat dicapai dengan jalan ; (1) membandingkan 

data hasil pengamatan dengan hasil wawancara ; (2) membandingkan apa yang 

dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi ; (3) 

membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan 

apa yang dikatakannya sepanjang waktu ; (4) membandingkan keadaan dan perspektif 

seseorang dengan berbagai pendapat dan pandaan orang seperti rakyat biasa, orang 

yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, orang pemerintahan; (5) 

membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan
40

. 

Dengan membandingkan dari beberapa teori serta didukung data yang ada, sehingga 

peneliti dapat melaporkan hasil penelitian yang disertai penjelasan-penjelasan sebagaimana yang 

ditentukan. Dengan demikian akan menambah derajat kepercayaan data yang ada. 

1.21 Teknik Analisis Data 

   Menurut Miles dan Hubermas dalam teknik analisis data yang akan dilakukan dalam 

penelitian ini dilakukan sesuai dengan analisis data kualitatif (antara lain berupa pernyataan, 

gejala, tindakan nonverbal yang dapat terekam oleh deskripsi kalimat atau oleh gambar) 

maka terdapat tiga alur kegiatan yang dapat dilakukan secara bersamaan, yaitu : 

1. Reduksi data (data reduction) 
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Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, 

pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis 

dilapangan. Data kualitatif disederhanakan dan ditransformasikan dengan aneka macam 

cara, antara lain seleksi yang ketat, ringkasan atau uraian singkat. 

2. Penyajian data (data display)  

Susunan sekumpulan informasi yang memungkinkan penarikan kesimpulan dan 

pengambilan tindakan.Peneliti berupaya menggunakan cara yang menggunakan matriks, 

teks, grafik, jaringan dan bagan, disamping teks naratif. 

3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi (conclusion and verification) 

Proses analisis data terakhir yang dilakukan adalah berupa tinjauan atau pemikiran 

kembali pada catatan lapangan, yang mungkin berlangsung sekilas atau malah dilakukan 

secara seksama dan memakan waktu lama. Makna-makna yang muncul dari data harus 

diuji kebenarannya, kekohohannya, dan kecocokannya, sehingga membentuk 

validitasnya. Maka alur analilis data mengikuti apa yang disampaikan Creswell, sebagai 

berikut: 

a. Peneliti memulai dengan mendeskripsikan secara menyeluruh pengalamannya. 

b. Peneliti kemudian menemukan pernyataan (dalam wawancara) tentang bagaimana orang-

orang memahami topik, rinci pernyataan – pernyataan tersebut (horisonalitasi data) dan 

perlakuan setiap pernyataan memiliki niai yang setara, serta kembangkan rincian tersebut 

dengan tidak melakukan pengulangan atau tumpang tindih. 

c. Pernyataan tersebut kemudian dikelompokkan dalam unit-unit bermakna (meaning unit), 

peneliti merinci unit-unit tersebut dan menuliskan sebuah penjelasan teks (textural 

descrption) tentang pengalamannya, termasuk contoh-contoh secara seksama. 



d. Peneliti kemudian mengkontruksikan seluruh penjelasannya tentang makna dan esensi 

(essence) pengalamannya. 

e. Proses tersebut merupakan langkah awal peneliti mengungkapkan pengalamannya, dan 

kemudian diikuti pengalaman seluruh pasrtisipan. Setelah semua itu dilakukan, kemudian 

tulislah deskripsi gabungannya (composite description)
41

. 

Hasil temuan tersebut kemudian dikaitkan dengan analisis Resepsi dalam pemaknaan teks 

media. Ada 3 katagorisasi encoding/decoding menurut Stuart Hall, yaitu 
42

: 

 

 

1.  Dominant-Hegemonic Position 

Yaitu, audience mengambil makna yang mengandung arti dari program atau 

tayangan yang ditampilkan kemudian meng-decode-nya sesuai dengan makna 

yang dimaksud (preffered reading) yang ditawarkan teks media. Audience sudah 

punya pemahaman yang sama, tidak akan ada pengulangan pesan, pandangan 

komunikator dan komunikan sama, langsung menerima. 

2.  Negotiated Position 

Yaitu mayoritas audience memahami hamper semua apa yang telah didefinisikan 

dan ditandakan dalam acara atau tayangan yang disuguhkan media. Audience bisa 

menolak bagian yang dikemukakan, dipihak lain akan menerima bagian yang lain. 

3.  Oppositional Position 
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Yaitu, audience membaca kode atau pesan yang lebih disukai dan membentuknya 

kembali dengan kode alternative. Dalam bentuk ekstrim mempunyai pandangan 

yang berbeda, langsung menolak karena pandangan yang berbeda. 

Skema penelitian dalam analisa data adalah sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dominan Negosiasi Opposisi 
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(Gambar 1.1 :  Skema analisa data resepsi).  
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