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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

Fenomena yang sekarang terjadi adalah kelompok yang menamakan 

dirinya hijabers. Fenomena hijabers dapat dikatakan isu kontemporer karena 

sebelumnya tidak ada model jilbab yang seperti itu, tidak ada gaya 

dan fashion dalam berbusana muslimah. Gaya dan busana muslimah dulu 

monoton karena hanya punya model yang itu-itu saja. Sedangkan kini dapat 

dengan mudah kita temui gaya berbusana muslimah yang modis. Definisi 

kontemporer menurut KBBI kata kontemporer berarti pada waktu yang 

sama;semasa;sewaktu;pada masa kini;dewasa ini. Dari uraian tersebut maka dapat 

disimpulkan bahwa kontemporer adalah sesuatu yang terbarukan.  

  Keberadaan kelompok hijab yang menyebut dirinya “Hijabers 

community” di masyarakat tidak lepas dari peran designer muda cantik yaitu Dian 

Pelangi. Hadirnya Dian Pelangi di tengah dunia fashion hijab melawan persepsi 

masyarakat tentang muslimah berjilbab yang selama ini dipandang sebagai sosok 

yang kuno, tidak energik, tertutup, dan sebagainya. Namun, kehadirannya tersebut 

juga mengubah gaya hidup wanita muslimah Indonesia yang dulu hanya beberapa 

orang saja menggunakan jilbab atau busana muslim, kini semakin banyak wanita 

yang berani memutuskan untuk menutupi auratnya entah itu hanya sebagai 

popularisme budaya atau memang sudah sesuai dengan syariat Islam. Fashion 

hijab sekarang juga dapat mencerminkan status sosial dari pemakai. Dian Pelangi 
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hadir dengan gaya fashion-nya yang menampilkan gaya terkini, dengan 

mengambil tema brain, beauty, and belief. Gaya fashion Dian Pelangi termasuk 

high fashioned (baca:fashion dengan selera tinggi) sehingga terlihat sebagai 

seseorang yang eksklusif dan dinilai memiliki status sosial yang berkelas serta 

dinilai sebagai individu yang tidak ketinggalan zaman dalam lingkungan 

pergaulannya. Seperti yang dikatakan oleh Thomas Carlyle, pakaian menjadi 

“pelambang jiwa” (emblems of the soul). Pakaian dapat menunjukkan siapa 

pemakainya. Dalam kata-kata dari Eco, “I speak through my cloth” (Aku 

berbicara lewat pakaianku) (Barnard, 2002).   

  Tidak dapat dipungkiri media massa modern memiliki peran aktif dalam 

perkembangan hijabers di Indonesia. Internet merupakan salah satu bagian dari 

media massa modern yang sedang berkembang saat ini. Internet muncul di 

pertengahan 1990-an sebagai medium massa baru yang amat kuat. Pengertian 

Internet itu sendiri adalah jaringan kabel, telepon dan satelit yang menghubungkan 

komputer. Hampir semua orang di planet ini yang memiliki komputer bisa masuk 

ke jaringan. Dengan beberapa kali mengklik tombol mouse kita akan masuk ke 

lautan informasi dan hiburan yang ada di seluruh dunia. Internet mempunyai 

kapasitas untuk memampukan berkomunikasi, bukan sekedar menerima pesan 

belaka, dan mereka bisa melakukannya secara realtime (Vivian,2008).  

  Menurut penulis alasan wanita berhijab ada dua, yang pertama hijab 

sebagai pemenuhan dari tuntunan ajaran islam dan yang kedua hijab sebagai 

fashion. Namun sesuai dengan fenomena yang ada di masyarakat sekarang, arti 

hijab sebagai pemenuhan tuntutan ajaran islam sudah mulai bergeser, hijab 
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berubah menjadi sebuah  fashion. Hijab style mengakomodasi muslimah yang 

ingin berhijab tetap terlihat cantik dan sesuai dengan trend di dunia. Sebagai 

fashion hijab mengikuti trend dan mode yang sedang happening. Kesadaran taat 

beragama dan tuntutan fashion membuat banyak wanita Indonesia mengkreasikan 

hijab dengan berbagai model dan gaya. Kesan bahwa wanita yang berhijab adalah 

wanita kuno dan konservatif kini mulai luntur dan hijab bukan sebagai pemenuhan 

kebajiban taat beragama sesuai agama islam tetapi lebih ke tren fashion. 

  Kemunculan teknologi internet secara otomatis akan mempengaruhi 

penggunaan media sosial di masyarakat. Dalam hal ini peran media sosial sangat 

membantu Dian Pelangi dalam memperkenalkan menginformasikan segala bentuk 

kegiatan yang dilakukan Dian Pelangi tentang hijab modernnya kepada 

masyarakat. Melalui blog-nya yang diberi nama Brain, Beauty and Belief dalam 

blog.dianpelangi.com, Dian Pelangi mengekspresikan segala sesuatu tentang gaya 

fashion-nya dengan konsistensi konsep dirinya yaitu rainbow. Gaya fashion yang 

ia terapkan tersebut mampu menarik perhatian masyarakat Indonesia serta mampu 

menginspirasi banyak orang dalam hal fashion, terutama bagi wanita muslimah. 

Meningkatnya jumlah wanita muslimah yang memakai jilbab ini juga tidak lepas 

dari banyaknya event yang dilaksanakan oleh hijabers community untuk 

mengenalkan jilbab trendy kepada masyarakat. Salah satu event yang sering 

digelar oleh mereka adalah Hijab Class. Dalam acara Hijab Class ini para peserta 

diajarkan tentang bagaimana memakai jilbab yang modis dan trendi. Selain itu 

Hijabers Communnity juga memanfaatkan media jejaring sosial dalam setiap 

acara yang mereka buat. Selain itu, Dian Pelangi juga meng-upload tutorial 
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penggunaan hijab khas dirinya melalui Youube yang di-link-an ke blog-nya itu dan 

beberapa media sosial lain miliknya seperti Twitter, Facebook Instagram, dan 

lain-lain. Sehingga masyarakat dapat dengan mempelajari bagaimana jika menjadi 

seperti seorang Dian Pelangi.Adanya Hijabers Community yang semakin marak 

melalui media menimbulkan pemaknaan yang berbeda-beda di mata audiens. 

Media massa modern tersebut memberi ide dan gagasan pada wanita muslimah 

untuk memakai hijab. Namun, Hal ini dimungkinkan karena media massa modern 

pada umumnya memiliki kekuatan untuk mengkontruksi audien. Audiens 

dianggap sebagai khalayak pasif dalam merespons konten media yang diberikan 

kepada mereka. Namun pada kenyataanya khalayak dapat dianggap lebih aktif. 

Teori khalayak aktif menyatakan bahwa dalam teori ini tidak untuk memahami 

apa yang dilakukan media kepada orang-orang, tetapi berfokus untuk menilai apa 

yang orang-orang lakukan dengan media (Baran & Davis, 2010).   

  Sebagai khalayak aktif, audiens mempunyai pemaknaan dan penerimaan 

yang berbeda-beda mengenai fenomena fashion hijabers pada blog Dian Pelangi . 

Dalam perkembangannya fenomena hijabers dinilai positif karena meng-

kampanyekan pakaian tertutup namun masih tetap modis. Dilain sisi banyak pihak 

yang menilai bahwa fenomena hijabers hanya sebagai media promosi komunitas-

komunitas tertentu dengan meminggirkan aturan baku dalam berhijab itu sendiri. 

Oleh karena itu, melalui penelitian ini, peneliti akan mengkaji tentang  

“Penerimaan Pengunjung Blog Dian Pelangi Tentang Fashion Hijabers Sebagai 

Identitas Diri Muslimah”.     

  Penelitian terdahulu dilakukan oleh Taruna Budiono (2013) dengan judul 
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“Pemaknaan Tren Fashion Berjilbab Ala Hijabers oleh Wanita Muslimah 

Berjilbab” dengan tujuan untuk mengetahui pemaknaan wanita muslimah 

mengenai tren fashion berjilbab ala hijabers. Hasil penelitiannya jilbab dipakai 

wanita muslim untuk menyampaikan pesan-pesan tertentu, menunjukkan identitas 

diri dan sebagai media ekspresi.      

  Penelitian ini mengacu pada penelitian terdahulu. Namun, pada penelitian 

terdahulu hanya memfokuskan pada pemaknaan wanita muslimah saja mengenai 

hijabers, yang menghasilkan pemaknaan bahwa hijab digunakan sebagai identitas 

diri muslimah. Pada penelitian ini, peneliti ingin mengetahui penafsiran publik 

tentang hijab modern pada blog Dian Pelangi, apakah masyarakat terkonstruksi 

dan beranggapan bahwa hijab memang sebagai identitas diri muslimah atau tidak.   

  Peneliti memilih blog Dian Pelangi sebagai objek penelitian, karena blog 

Dian Pelangi termasuk dalam 7 bloger wanita yang menginspirasi dan 

berpengaruh dalam dunia dari sekian banyaknya blog yang ada di Indonesia 

(Sulastri, 2014). Blog Dian pelangi ini telah menarik minat pengunjung fashion 

hijabers, karena Dian Pelangi sudah sukses menjadi perancang busana muslim 

yang tidak hanya dikenal di Indonesia, namun karyanya telah dipasarkan sampai 

ke Timur Tengah dan Eropa. Hal tersebut dapat dilihat dari blog Dian Pelangi 

yang menampilkan busana fashion hijab modern yang modis serta berkualitas.   

1.2  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah pada penelitian 

ini adalah “Bagaimana penerimaan pengunjung blog Dian Pelangi tentang fashion 

hijabers (pengguna hijab modern) sebagai identitas diri muslimah?” 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah 

untuk mengetahui penerimaan pengunjung blog Dian Pelangi tentang fashion 

hijabers (pengguna hijab modern) sebagai identitas diri muslimah. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Akademis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan konstribusi 

tersendiri mengenai penerimaan pengunjung blog tentang fashion  hijabers 

(pengguna hijab modern) sebagai identitas diri muslimah dengan menggunakan 

analisis resepsi, sehingga dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi 

mahasiswa khususnya Ilmu Komunikasi. 

Dapat dijadikan referensi ketika akan melaksanakan penelitian selanjutnya 

dengan tema yang sama. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang bermanfaat 

bagi perusahaan khususnya dalam kaitannya dengan penerimaan pengunjung blog 

Dian Pelangi tentang fashion hijabers (pengguna hijab modern) sebagai identitas 

diri muslimah. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan 

dan evaluasi Dian Pelangi terkait dengan pengunjung aktif blog. 

1.5 Tinjauan Pustaka 

1.5.1  Hijab Sebagai Identitas Diri Muslimah  

 Hijab sebenarnya asal katanya berasal dari bahasa Arab. Menurut bahasa, 

hijab berasal dari kata hajaban yang artinya menutupi. Sedangkan menurut istilah 
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syara’ al-hijab dimaksudkan sebagai suatu tabir yang menutupi badan wanita. 

Sedangkan menurut istilah syara’, al-hijab dimaksudkan sebagai suatu tabir yang 

menutupi badan wanita. Sedangkan menurut beberapa orang hijab artinya 

kerudung, namun berbeda dengan definisi dalam bahasa Al-Qur’an yakni pakaian 

yang menutup aurat, tidak tipis, berukuran besar atau longgar, dan ukuran baru 

panjang (Pratiwi, 2013). 

 Sebenarnya jilbab dan hijab adalah benda yang berbeda. Jilbab adalah baju 

panjang yang menutupi seluruh tubuh, Jilbab tentunya tidak membentuk tubuh 

wanita dan tidak transparan. Sedangkan hijab mempunyai makna benda yang 

menutupi sesuatu. Di tulisan ini, hijab yang dimaksud adalah kerudung sebagai 

penutup aurat, yaitu rambut wanita. Ada dalil lain mengenai syarat hijab dalam 

An-Nur ayat 31. 

                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                           

                                                                                                        

  

 

Artinya : 

“Dan janganlah mereka Menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) 

nampak dari padanya dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung 

kedadanya” 
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 Adapun definisi lain dari hijab yaitu selembar kain yang digunakan untuk 

menutupi kepala melingkupi rambut, telinga, leher, dan (biasanya) dada. 

Pemakaian hijab juga disertai dengan menggunakan pakaian yang menutupi ujung 

kepala hingga ujung tangan dan kaki mereka. Dan ternyata hijab ini terbagi atas 

beberapa bentuk, antara lain (Pratiwi, 2013): 

1. Niqab adalah penutup wajah yang bisa jadi menutup seluruh wajah dibawah 

mata, atau bahkan seluruh wajah. Dalam ibadah haji, Niqab tidak boleh 

digunakan. 

2. Shayla adalah selembar kain sejenis hijab yang banyak dipakai wanita di 

sekitar wilayah teluk. Cirinya menutupi seluruh kepala dan dililit diatas bahu. 

3. Al-mira adalah sejenis hijab yang terdiri dari 2 bagian, biasanya memiliki 

sejenis topi atau penutup bagian depan kepala. 

4. Khimer adalah hijab panjang yang menutupi seluruh dada dan hingga ke 

tangan. 

5. Abaya adalah pakaian panjang yang menutupi seluruh tubuh (jubah) 

pemakaian abaya biasanya yang disertai pemakaian kerudung/penutup kepala 

disebut dengan jilbab. Warna yang dipake biasanya hitam atau warna netral 

lainnya. 

6. Chador adalah kain panjang dan lebar yang digunakan seperti jubah. Chador 

banyak digunakan di Iran. 

7. Burka adalah jubah yang menutupi mulai dari kepala hingga ujung kaki.  

 Hijab merupakan suatu alat penutup yang digunakan wanita muslim. Bagi 

wanita, hijab menjadi identitas diri mereka yang menunjukkan bahwa dirinya 
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adalah seorang muslim dan sekaligus dapat menjadi batasan diri dalam pergaulan 

di lingkungan sosial. Melalui hijab yang mereka gunakan kita juga dapat 

mengetahui konsep diri mereka seperti apa, karena model hijab sekarang tidak 

hanya itu saja tapi hijab sekarang dapat dikreasikan menjadi berbagai macam 

bentuk dan gaya sesuai dengan keinginan diri mereka masing-masinng. 

 Gaya hidup (life style) merupakan identitas yang berkembang dalam 

masyarakat kontemporer. Masyarakat kontemporer adalah sekumpulan orang 

yang terkena dampak modernisasi. Hijab berkembang di tengah kepungan 

globalisasi media, sebuah peradaban modern. Menurut Sachari, gaya hidup 

menunjukkan bagaimana orang mengatur kehidupan pribadinya, kehidupan 

masyarakat, perilaku di depan umum, dan upaya membedakan statusnya dari 

orang lain melalui lambang-lambang sosial (Sachari, 2007).  

 Menurut Brehm & Kassin, konsep diri adalah keyakinan yang dimiliki 

individu tentang atribut (ciri-ciri sifat) yang dimilikinya. Sedangkan menurut 

Worchel, konsep diri dapat di mengerti sebagai pengetahuan dan keyakinan yang 

dimiliki individu tentang karakteristik atau ciri-ciri pribadinya (Dayakisni dan 

Hudaniah, 2009). 

 Kita mempelajari siapakah diri kita adalah melalui pengalaman khususnya 

interaksi kita dengan orang lain. Salah satu cara kita mempelajari tentang diri kita 

dari interaksi sosial adalah dengan menemukan apa yang orang lain pikirkan 

tentang kita. Proses mengenai sisi baik atau jelek berdasar pada apa yang 

direfleksikan (reflected appraisals). Ini adalah proses yang paling penting yang 

mempengaruhi konsep diri kita (Dayakisni dan Hudaniah, 2009). 
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 Gambaran diri adalah sikap individu terhadap tubuhnya, baik secara sadar 

maupun tidak sadar, meliputi : performance, potensi tubuh, fungsi tubuh, serta 

persepsi dan perasaan tentang ukuran dan bentuk tubuh (Sunaryo, 2004). 

 Sedangkan, menurut pandangan Gunawan Wiradi, identitas adalah 

kesadaran seseorang akan dirinya sendiri sebagai suatu makhluk unik yang 

berbeda dari orang lain. Tampak jelas bila identitas sebagai konsep abstrak 

menduduki peranan yang sangat penting dalam hubungannya dengan manusia 

sebagai makhluk yang berjiwa maupun fungsinya dalam merefleksikan nilai-nilai 

“kesadaran murni” dalam masyarakat (Hadi, 2005). 

 Identitas diri itu sendiri adalah kesadaran akan diri pribadi yang bersumber 

dari pengamatan dan penilaian, sebagai sintesis semua aspek konsep diri dan 

menjadi satu kesatuan yang utuh (Sunaryo, 2004). 

1.5.2 Perkembangan Fashion Hijab di Media Massa 

 Menurut Muthahhari (1994) kita meyakini adanya suatu filsafat khusus di 

dalam islam mengenai gaya hidup wanita yang membentuk pandangan intelektual 

kita dan berguna untuk analisis. Itulah yang disebut dasar hijab islam.  

 Hijab berarti “penutup”, karena menunjuk ke suatu alat penutup. 

Barangkali dapat dikatakan bahwa karena asal katanya, maka tidak semua penutup 

adalah hijab. Penutup yang dirujuk sebagai hijab muncul dibalik kata tabir 

(Muthahhari, 1994).  

 Model hijab tidak lagi hanya sebatas kain yang menempel untuk menutup 

aurat wanita, namun lebih dimodifikasikan lagi menjadi hijab yang lebih modern 

dengan berbagai bentuk dan gaya. Gaya hijab yang bermacam-macam tersebut 
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dapat disebut sebagai hijab style. Fenomena hijab mulai meramaikan media 

massa, baik cetak maupun elektronik. Perkembangan hijab di media massa cukup 

pesat, hijab seakan berevolusi menjelma menjadi sebuah trend di kalangan wanita 

khususnya Indonesia. Atau saat ini dapat dikatakan trend hijab seperti sudah 

menjadi sebuah budaya baru di Indonesia karena semakin banyaknya media yang 

mengangkat mengenai trend hijab tersebut, sehingga pengaruh penyebaran 

informasi begitu besar.  

 Menurut Nuruddin (2013), media massa adalah alat-alat dalam komunikasi 

yang bisa menyebarkan pesan secara serempak, cepat kepada audience yang luas 

dan heterogen. Kelebihan media massa dibanding dengan jenis komunikasi lain 

adalah ia bisa mengatasi hambatan ruang dan waktu. Bahkan media massa mampu 

menyebarkan pesan hampir seketika pada waktu yang tak terbatas.  

   Media massa biasanya dianggap sebagai sumber berita dan hiburan. Media 

massa juga membawa pesan persuasi. Media massa telah merasuk (persuasive) ke 

dalam kehidupan modern (Vivian, 2008). 

 Hijab mulai mempengaruhi masyarakat dari banyaknya televisi yang 

mengangkat informasi mengenai banyaknya para artis yang menggunakan hijab 

ataupun pakaian muslim dengan berbagai model yang berbeda-beda. Masyarakat 

kemungkinan besar akan mengikuti cara berbusana artis tersebut, semakin 

kuatnya pemberitaan terhadap informasi maka akan besar pula dampak yang 

ditimbulkan masyarakat (kompasiana, 2013). 

 Selain melalui televisi, fenomena hijab juga berkembang di media cetak 

yaitu majalah. Banyak majalah yang menampilkan informasi-informasi mengenai 
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fashion hijab, antara lain Scarf Magazine, Moshaict, Laica dan lain-lain. Dalam 

majalah tersebut biasanya ditampilkan fashion hijab terbaru dan juga berbagai 

jenis kegiatan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok hijabers. 

  Namun fenomena hijab modern ini tidak hanya berkembang melalui media 

cetak dan elektronik, tetapi juga media online. Penyampaian produk pakaian 

muslim bisa dengan pemasangan iklan tidak hanya melalui media seperti media 

cetak, tetapi juga memalui New Media yaitu internet yang dapat menampilkan 

produk secara audio visual. Atau juga dapat sebagai sponsor dalam sebuah acara, 

jika audience tersebut melihatnya hingga acara berakhir maka akan semakin 

mengetahui produk pakaian muslim tersebut.  Jika saat ini dipasaran banyak 

terdapat model baju muslimah dan juga model hijab yang beragam jenisnya, 

membuat semakin banyak masyarakat yang menggunakan hijab. Terlebih semakin 

besar  informasi yang disebarkan melalui media, membuat efek budaya hijab yang 

muncul ditengah-tengah masyarakat.  

 Perkembangan mode atau fashion yang semakin marak, membuat kaum 

perempuan khususnya menjadi konsumtif, modernisasi, dan meningkatnya 

eksistensinya di dunia maya. Kehadiran hijab style membanjiri kaum muslimah 

untuk mengikuti tren tersebut. Baik individu maupun kelompok yang 

menggunakan hijab berusaha membangun image yang baik melalui New Media.  

 Peningkatan media internet komunikasi massa mengenai gaya hijab 

berperan sebagai penyaluran informasi kepada khalayak, ajang mendapatkan 

eksistensi, dan melihat hijab dari segi esensi semata yang ampuh untuk melakukan 

feedback terhadap viewers. Feedback yang dilakukan biasanya melewati situs 
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jejaring sosial seperti twitter karena banyak terdapat unsur gambar sekilas dengan 

tagline yang unik dan menarik atau bisa juga langsung mengunjungi blog-blog 

tentang hijab (Inespratiwi, 2013).  

 Media massa online memiliki peranan penting memberikan informasi 

tentang hijab. Selain itu, kemudahan mendapatkan informasi secara cepat lebih 

bisa di andalkan. Peningkatan pengetahuan secara umum fashion hijab juga 

mudah di dapat dengan adanya internet. Selain itu internet menyediakan unsur 

feedback kepada komunikan di bagian komentar.   

1.5.3 Teori Komunikasi Massa 

1.5.3.1 Audience and Reception Theory, menurut Denis McQuail : 

 “Reception theory an alternative to traditional audience research 

(concerned with using counting and effect). That takes the perspective of the 

audience rather than media sender and looks at the meaning of the whole 

experienced as seen by the recipients” (McQuail, 2000). 

“Teori resepsi sebuah alternatif untuk penelitian khalayak tradisional (berkaitan 

dengan perhitungan dan efek). Yang mengambil sudut pandang audience, bukan 

media pengirim pesan dan melihat langsung pengaruh kontekstual pada 

penggunaan media dan penafsiran makna dari seluruh pengalaman seperti yang 

terlihat oleh penerima pesan”.  

 “Attention turned away from surveys of media use and formal studies of 

gratifications and towards the sub cultural context of reception.  And the in depth 

study of personal responses to particular media experiences. 
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 “The extent to which audiences could be considered to be in control of 

their own media experience has remained more or less a matter of belief rather 

than demonstration” (McQuail, 2005) 

 “Perhatian berpaling dari survey penggunaan media dan studi formal dan 

kepuasan-kepuasan terhadap konteks budaya penerimaan. Dan di kajian 

mendalam tanggapan pribadi tentang pengalaman media tertentu. 

 Sejauh mana khalayak dapat dianggap mengendalikan pengalaman media 

mereka sendiri tetap lebih atau kurang dalam masalah keyakinan bukan 

demonstrasi”.  

  Dalam analisis resepsi, “Khalayak dilihat sebagai bagian dari 

interpretative communicative yang selalu aktif dalam mempersepsi makna, tidak 

hanya sekedar menjadi pasif yang hanya menerima saja makna yang di produksi 

oleh media” (McQuail, 2011) 

 Teori resepsi merupakan teori khalayak aktif  yang berfokus dalam menilai 

apa yang orang lakukan dengan media (Baran, 2010). Teori reception analysis 

sebagai pendukung dalam kajian terhadap khalayak sesungguhnya hendak 

menempatkan khalayak tidak semata-mata pasif namun dilihat sebagai agen 

kultural (cultural agent) yang memiliki kuasa tersendiri dalam hal menghasilkan 

makna dari berbagai wacana yang ditawarkan media. Makna yang di usung media 

lalu bisa bersifat terbuka atau polysemic dan bahkan bisa ditanggapi secara 

oposisif oleh khalayak (McQuail, 2011).   

 Dikaitkan dengan penelitian ini, bahwa subyek penelitian disini, yaitu 

pengunjung aktif blog dian pelangi. Mengenai fenomena tentang hijabers tadi, 
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apakah nantinya mereka akan mengikuti gaya fashion hijabers Dian Pelangi dan 

menganggap media telah menjabarkan sesuai dengan pikiran mereka. 

1.5.3.2 Konsep Audiens 

Awal mula dari khalayak media masa kini terletak pada teatrikal publik 

dan pertunjukan musikal sebagaimana pula dalam permainan dan pertunjukan di 

masa lalu. Gagasan paling awal mengenai khalayak adalah kumpulan secara fisik 

dalam tempat tertentu.  

Hingga akhirnya, kata audiens/khalayak menjadi mengemuka ketika 

diidentikan dengan “receivers” dalam model urutan sederhana dari proses 

komunikasi massa (source, channel, message, receiver, effect) yang dibuat oleh 

para pelopor media dibidang penelitian media (McQuail, 2011). Jadi dapat 

dikatakan bahwa audiens adalah sekumpulan orang yang menjadi pembaca, 

pendengar, dan pemirsa berbagai media atau komponen beserta isinya, seperti 

pendengar radio atau penonton televisi. 

McQuail dalam bukunya (2011:145) menyebutkan beberapa konsep 

alternatif tentang audiens sebagai berikut: 

 Audiens sebagai kumpulan penonton, pembaca, pendengar, pemirsa. 

Konsep audiens diartikan sebagai penerima pesan-pesan dalam 

komunikasi massa, yang keberadaannya tersebar, heterogen, dan 

berjumlah banyak. Pendekatan sosial budaya sangat menonjol untuk 

mengkaji konsep ini. 
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 Audiens sebagai massa. Konsep audiens diartikan sebagai suatu kumpulan 

orang yang berukuran besar, heterogen, penyebaran, dan anomitasnya serta 

lemahnya organisasi sosial dan komposisinya yang berubah dengan cepat 

dan tidak konsisten. Massa tidak emiliki keberadaan(eksistensi) yang 

berlanjut kecuali dalam pikiran mereka yang ingin memperoleh perhatian 

dari dan memanipulasi orang-orang sebanyak mungkin. McQuail 

menyatakan bahwa konsep ini sudah tidak layak lagi dipakai. 

 Audiens sebagai kelompok sosial atau publik. Konsep audiens diartikan 

sebagai suatu kumpulan orang yang terbentuk atas dasar suatu isu, minat, 

atau bidang keahlian. Audiens ini aktif untuk memperoleh informasi dan 

mendiskusikannya dengan sesama anggota audiens. Pendekatan sosial 

politik sangat menonjol untuk mengkaji konsep ini. 

 Audiens sebagai pasar. Konsep audiens diartikan sebagai konsumen media 

dan sebagai audiens (penonton, pembaca, pendengar, atau pemirsa) iklan 

tertentu. Pendekatan sosial ekonomi sangat menonjol untuk mengkaji 

konsep ini. 

1.5.3.3  Audience Aktif 

 Untuk permulaan konsep khalayak menunjukan adanya sekelompok 

pendengar atau penonton yang memiliki perhatian, reseptif tetapi relatif pasif yang 

terkumpul dalam latar yang kurang lebih bersifat publik (McQuail, 2011). Hal 

tersebut mengacu pada beberapa studi yang memunculkan teori dimana media 

massa mempunyai efek yang besar ketika menerpa audience. Seperti yang ada 
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dalam teori peluru (bullet theory) dan jarum hipodermik (hypodermic neddle 

theory) 

Namun teori-teori tersebut hanya menjelaskan tentang efek dari sudut 

pandang media massa itu sendiri. Sedangkan pada kenyataannya penerimaan dari 

media massa sangatlah beragam dan merupakan pengalaman yang cukup rumit 

dari tiap individu. Hal tersebut terutama berlaku pada saat mobilitas, 

individualisasi, dan berlipatgandanya penggunaan media. Kedua, munculnya 

media baru telah memperkenalkan sejumlah bentuk baru perilaku, melibatkan 

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 (McQuail, 2009). 

  Audiens adalah orang-orang yang berusaha mendapatkan informasi, serta 

berusaha memahami dan berbagi nilai-nilai budaya yang diperlukan untuk 

mempertahankan informasi. Audien sering diartikan sebagai penerima pesan-

pesan media massa. 

  Audien pasif dipengaruhi oleh arus media, sedangkan pandangan audien 

aktif menyatakan bahwa audien memiliki keputusan aktif tentang bagaimana 

menggunakan media.  

   Sejarah penelitian/pembahasan mengenai audiens telah dimulai seiring 

dengan penelitian tentang efek komunikasi massa. Pada awalnya, audiens 

dianggap pasif (baca teori peluru (Bullet Theory) atau Model Jarum Hipodermis). 

Namun pembahasan audiens secara intensif yang dimulai tahun 1940, Herta 

Herzog, Paul Lazarsfeld dan Frank Stanton memelopori mempelajari  aktifitas 
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audiens (yang kemudian melahirkan konsep audiens aktif) dan  kepuasan audiens. 

Misal, pada tahun 1942 Lazarfeld dan Stanton memproduksi buku seri dengan 

perhatian pada bagaimana audiens menggunakan media untuk mengorganisir 

pengalaman dan kehidupan sehari-hari. Tahun 1944 Herzog menulis 

artikel Motivation and Gratifications of Daily Serial Listener, yang merupakan 

publikasi awal tentang penelitian kepuasan audiens terhadap media (Barran & 

Davis, 2010).  

Aktifitas audiens merujuk pada pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:  

1. Sejauh mana selektivitas audiens terhadap pesan-pesan komunikasi 

2. Kadar dan jenis motivasi audiens yang menimbulkan penggunaan media 

3. Penolakan terhadap pengaruh yang tidak diinginkan  

4. Jenis & jumlah tanggapan (response)  yang diajukan audiens media  

Pada waktu itu, aktivitas audiens  merupakan fokus kajian uses and 

gratifications. Secara umum, pandangan para peneliti dalam tradisi uses and 

gratifications media menganggap bahwa audiens aktif dalam hal kesukarelaan dan 

orientasi selektif  dalam proses komunikasi massa. 

   Levy dan Windahl beragumen bahwa khalayak aktif terdiri dari atas dua 

dimensi (Richard West dan Lynn H. Tuner, 2008) : 

1. Orientasi khalayak (apa yang mereka lakukan pada isi media) 

Orientasi terdiri atas selektivitas (membuat pilihan), keterlibatan 

(menentukan dan memperoleh tingkatan berbeda keterlibatan pada isi), 

dan kegunaan (penggunaan isi). 

2. Lokasi sementara mereka dalam urutan komunikasi 
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Urutan komunikasi terdiri atas waktu sebelum, selama, dan setelah 

eksposur. Contohnya, selektivitas sebelum eksposur mungkin adalah 

pencarian untuk sebuah kepuasan acara televisi; selektivitas selama 

eksposur mungkin termasuk selektivitas menginterpretasikan isi yang 

disiarkan; selektivitas setelah eksposur dapat membutuhkan pengingatan 

hanya pada porsi program yang dipilih.  

1.5.4  Media Sosial 

 Media sosial adalah media online yang mendukung interaksi sosial. Media 

sosial menggunakan teknologi berbasis web yang mengubah komunikasi menjadi 

dialog interaktif. Melalui media sosial, setiap orang bisa membuat, menyunting 

sekaligus mempublikasikan sendiri konten berita, promosi, artikel, foto, dan 

video. Selain lebih flexibel dan luas cakupannya, lebih efektif dan efisien, cepat 

interaktif dan variatif (Nurudin, 2012). 

 Pesatnya perkembangan media sosial kini dikarenakan semua orang 

seperti bisa memiliki media sendiri. Jika untuk memiliki media tradisional seperti 

televisi, radio, atau koran dibutuhkan modal yang besar dan tenaga kerja banyak, 

maka lain halnya dengan media. Seorang pengguna media sosial bisa mengakses 

menggunakan media sosial dengan jaringan internet bahkan yang aksesnya lambat 

sekalipun, tanpa biaya besar, tanpa alat mahal dan dilakukan sendiri tanpa 

karyawan. Pengguna media sosial dengan bebas bisa mengedit, menambahkan, 

memodifikasi baik tulisan, gambar, video, grafis, dan berbagai model content 

lainnya. 
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 Tahun 1995 muncul situs GeoCities, yaitu media yang dapat menyimpan 

data website agar dapat diakses. Munculnya GeoCities menjadi tonggak dasara 

adanya website sekarang. Pada tahun 1997, classmates.com juga didirikan. Fokus 

utama jejaring tersebut adalah pada hubungan antar mantan teman sekolah. Tidak 

lama berselang, Six Degress.com hadir sebagai situs jejaring sosial yang membuat 

hubungan pertemanan tanpa harus saling mengenal terlebih dahulu. Karena lebih 

canggih dari Classmate.com, akhirnya berbagai kalangan menyebut Six 

Degress.com sebagai media sosial pertama di dunia. Selanjutnya tahun 1999 lahir 

situs yang disebut blogger. Situs ini memfasilitasi penggunanya untuk bisa 

membuat halaman situs nya sendiri. Blogger dapat membuat opini tentang 

berbagai hal, mulai dari masalah pribadi hingga berbau sosial maupun politik. 

Kemudian pada tahun 2000 mulai lahir yang berbau sosial maupun politik. 

Kemudian pada tahun 2000 mulai lahir Friendster. Kelahirannya menjadikan 

media sosial sangat fenomental, kemunculannya juga mendorong situs-situs 

jejaring sosial lainnya, seperti LinkedIn , MySpace, Facebook dan Twitter 

(Nurudin, 2012). 

1.5.4.1 Jenis-jenis Media Sosial 

 Menurut afandi dalam Nurudin melalui bukunya Media Sosial Baru, media 

sosial secara substansial mengubah cara komunikasi antar organisasi, masyarakat, 

serta individu. Adapun jenis-jenis dari media sosial, sebagai berikut (Nurudin, 

2012) : 
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1. Collaborative Projects 

Collaborative project merupakan suatu media sosial yang dapat membuat 

konten. Khalayak pun dapat mengakses konten tersebut secara global. Ada 

dua subkategori yang masuk dalam Collaborative projects dalam media 

sosial, yakni Wiki dan bookmark social. 

2. Blogs and Microblogs 

Blogs sendiri ialah sebuah website yang memfasilitasi penyampaian sebuah 

opini, pengalaman, atau kegiatan sehari-hari dari penulisnya. Pada 

kenyataannya, blogs dan microblogs banyak digunakan oleh perusahaan 

untuk memasarkan sebuah produk. Begitu pula para selebritis. Mereka 

memanfaatkan blogs sebagai sarana untuk menginformasikan kegiatan-

kegiatan yang mereka lakukan. Beberapa contoh yang memanfaatkan blogs 

dan microblogs diantaranya kaskus, WordPress, Multiply dan Plurk.  

Blog merupakan singkatan dari Web-log, yaitu aplikasi yang menyerupai 

tulisan-tulisan (yang dimuat sebagai posting) pada sebuah halaman web umum. 

Blog atau Weblog ini merupakan catatan pribadi seseorang di internet, berisi 

informasi yang sering di-update. Istilah Weblog pertama kali digunakan oleh John 

Barger 1997. Dia menggunakan istilah Weblog untuk menyebut kelompok website 

pribadi yang di-update  secara kontinyu dan berisi link-link website lain yang 

dianggap menarik disertai dengan komentarnya sendiri (Rullianto Kurniawan, 

2009). 

 Blog dapat dibuat oleh siapa, baik secara pribadi ataupun kelompok. 

Bahkan dari kalangan yang memiliki latar belakang berbeda berhak untuk 
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membuat Blog. Pengguna Blog sering disebut dengan Blogger. Namun, dalam hal 

ini Blogger adalah seseorang yang aktif dan intens dalam mengakses Blog dan 

memanfaatkan Blog sebagai media mencari informasi atau memberi informasi.   

Adapun beberapa jenis blog yang sering digunakan oleh Blogger dalam 

menuangkan ide mereka (Rullianto Kurniawan, 2009), yaitu: 

a. Blog politik : Berisi tentang berita atau informasi seputar politik, aktivitas 

atau bahkan soal kampanye. 

b. Blog pribadi : Biasa disebut dengan buku harian online yang berisikan 

tentang pengalaman keseharian seseorang, puisi, syair, keluhan sampai 

perbincangan dengan teman. 

c. Blog bertopik :  Biasanya membahas tentang sesuatu dan fokus pada bahasan 

tertentu.  

d. Blog kesehatan  :  Lebih spesifik tentang kesehatan 

e. Blog sastra : Lebih dikenal sebagai Litblog (Literary Blog) 

f. Blog perjalanan : fokus pada bahasan cerita perjalanan  menceritakan 

keterangan tentang perjalanan. 

g. Blog bisnis : digunakan oleh pegawai atau wirausahawan untuk urusan 

promosi bisnis mereka. 

Melalui jenis Blog tersebut, kepribadian Blogger menjadi lebih mudah 

dikenal. Hal itu dapat dilihat dari topik apa yang ditulis dan disuka, apa tanggapan 

terhadap link-link yang dipilih serta persoalan didalamnya. Oleh karena itu Blog 

cenderung bersifat personal. Dari sekian banyak jenis Blog, yang sering 

digunakan oleh masyarakat khususnya mahasiswa adalah Blog Pribadi.   
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Namun berbeda jika ingin mencari informasi. Seperti yang telah dijelaskan 

sebelumnya bahwa informasi yang mereka cari umunya berkaitan dengan 

teknologi, sosial, perjalanan hidup dan tak jarang pula tentang pengalaman 

pribadi. Jadi, jenis Blog yang sering mereka gunakan untuk mencari informasi 

adalah jenis Blog Topik, dikarenakan hal itu memudahkan masyarakat untuk 

mencari apa yang diinginkan dan lebih spesifik.  

3. Content Communities 

Content Community merupakan sebuah aplikasi yang bertujuan untuk 

saling berbagi foto dan video dengan orang yang dituju, yang termasuk dalam 

subkategori Content Community yaitu Youtube. 

4. Social Networking 

  Situs jejaring sosial adalah aplikasi yang memungkinkan pengguna untuk 

terhubung dengan pengguna lain melalui profil pribadi atau akun pribadinya. 

Profil pribadi mencakup semua jenis informasi termasuk foto, video, file, audio 

dan blog. Situs jejaring sosial ini umumnya memiliki fitur seperti pesan instan dan 

email. Selain itu, situs tersebut juga dapat membantu seseorang untuk melakukan 

apa yang mereka inginkan. Dalam jejaring sosial ini terdapat beberapa macam 

jenis dari jejaring sosial, diantaranya Geocities, Six Degress, Friendster, Yahoo 

Messager, Facebook, Twitter, Goodreads, MySpace, BlacberryMessanger, Whats 

App, Google Plus, Instagram, skype, Gizmo, Camfrog, Yahoo Koprol, Yuwie, 

Virtual Games worlds dan Virtual Social Worlds. 

Berdasarkan dengan penjelasan bahwa dapat memfasilitasi penyampaian 

sebuah opini, pengalaman, atau kegiatan sehari-hari dari penulisnya untuk 
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memasarkan sebuah produk, peneliti merasa adanya kesinambungan antara 

penjelasan dengan penelitian ini. Media sosial dapat menginformasikan serta 

memasarkan kegiatan-kegiatannya kepada publik, dalam hal ini khususnya adalah 

Blog yang merupakan bagian dari penelitian ini. 

1.5.5 Media Sosial dan Hijab 

 Kehadiran media sosial telah mengubah, bahkan merevolusi proses 

komunikasi manusia. Bahkan bisa dikatakan proses komunikasi model demikian 

merupakan ciri khas yang melekat pada masyarakat modern saat ini. Sangat 

mungkin dalam beberapa dekade ke depan ada perubahan, tetapi untuk sekarang 

media sosial berperan dalam penyebaran informasi (Nuruddin, 2012).  

 Media sosial mempunyai ciri tersendiri. Proses pesan dengan munculnya 

isu, wacana, gosip yang dikonsumsi menjadi ciri masyarakat modern justru karena 

dampak dari media sosial. Cara berkomunikasi masyarakat modern, jika 

dijelaskan dari pendapat-pendapat narasumber sebagai berikut; (a) model arus 

peredaran informasi, (b) isi informasi, (c) sifat informasi, dan (d) efek dari 

informasi (Nuruddin, 2012). 

 Berkaitan dengan model arus peredaran informasi, informasi yang beredar 

tidak lagi one step flow of communication (komunikasi satu arah), tetapi two step 

flow of communication (dua arah) atau bahkan multi step flow of communication 

(banyak tahap). Komunikasi satu arah hanya dari komunikan ke komunikator. 

Sementara itu komunikasi dua arah menjadi ciri komunikasi masyarakat modern. 

Komunikan tidak saja selamanya menjadi komunikan, bahkan komunikan juga 

bisa menjadi komunikator. Jika kita pembaca media cetak, informasi hanya 
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diterima oleh pembacanya saja. Namun kalau kita user media sosial, kita bisa 

menjadi komunikator (Nuruddin, 2012). 

  Saat ini fenomena media sosial memang sedang menjadi bahan 

pembicaraan di masyarakat. Nyaris semua informasi yang ada diperkotaan tidak 

akan bisa lepas dari media sosial. Sama halnya dengan fenomena hijab yang 

semakin marak di masyarakat, hal tersebut juga tidak lepas dari peran media 

sosial. Melalui media sosial hijab dapat dikenal luas oleh masyarakat. Media 

sosial berperan sebagai penyaluran informasi kepada khalayak, ajang 

mendapatkan eksistensi, dan melihat hijab dari segi esensi semata yang ampuh 

untuk melakukan feedback terhadap viewers. Feedback dilakukan melewati situs 

jejering sosial seperti twitter karena banyak terdapat unsur gambar sekilas dengan 

tagline yang unik dan menarik. Sajian khusus menawarkan kita untuk 

mengkonsumsi sejumlah gaya-gaya terbaru dari hijab musiman yang ada dan telah 

dipostingkan. Hal ini akan membuat para pembaca mengetahui denga jelas gaya 

terbaru apa yang hendak disampaikan, misalnya saja melewati situs blog 

dianpelangi.blogspot.com. Media sosial memang sangat membantu seseorang 

untuk bisa bereksistensi. Keberadaan hijab modern di media sosial tidak dapat 

dipungkiri akan meningkat jauh daripada penggunaan hijab tanpa adanya  unsur 

fashion.  

  Dengan adanya media sosial, setiap perempuan muslimah berlomba-lomba 

baik itu hanya sekedar eksistensi maupun sharing tutorial penggunaan hijab 

seperti youtube. Biasanya perempuan muslim menggunakan jasa blogger, 

instagram, twitpic, website, maupun photoscape, dan lain-lain untuk 
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memperlihatkan hijab modern yang mereka miliki, tanpa ragu-ragu beberapa dari 

mereka selalu mengundang kaum muslimah untuk menghindari acara-acara 

perempuan dengan bantuan jejaring sosial, misalnya Twitter dan Facebook. 

  Namun di lain sisi, hal tersebut mengakibatkan masyarakat melihat hijab 

sebagai mode pakaian bukan sebagai perintah agama. Banyak perilaku dari 

mereka yang belum mencerminkan perempuan soleha. Penggunaan hijab sebagai 

ketaatan muslimah menguap bahwa apa yang dipakainya maka itulah karakternya. 

Kekhasan hijab modern tidak lagi dikaitkan dengan perintah berhijab tapi lebih 

dieratkan hubungannya dengan tampil cantik. Keberadaadn hijab modern di media 

sosial memicu para wanita berjilbab untuk meningkatkan aktualisasinya dalam 

berekspresi dan menonjolkan keindahan dengan bantuan make up tentunya.  

1.5.6 Konsep Studi Resepsi 

Studi resepsi merupakan kajian alternatif dari tradisi riset khalayak. 

Berbeda dengan riset khalayak yang lain, pemanfaatan studi resepsi sebagai 

pendukung dalam kajian terhadap khalayak sesungguhnya hendak menempatkan 

khalayak tidak semata pasif, namun dilihat sebagai agen kultural (cultural agent) 

yang memiliki kuasa tersendiri dalam hal menghasilkan makna dari berbagai 

wacana yang ditawarkan media. Ini merupakan poin utama dari esensi teori 

konten media dilihat dari sudut pandang penerima alih-alih produksi atau makna 

intrinsiknya. 

Studi resepsi menyoal tentang bagaimana khalayak selaku subyek 

menerima dalam menginterpretasikan teks yang tersajikan dalam alam budaya 

media. Karena menurut Fiske, teks media memiliki banyak makna alternatif 
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potensial yang dapat menghasilkan pembacaan yang berbeda. Konten media 

massa pada prinsipnya bersifat polisemi, atau memiliki banyak makna potensial 

bagi pembacanya (khalayak umum) (McQuail, 2011). 

Hal tersebut sesuai dengan apa yang diungkapkan McQuail dalam 

bukunya (2005:72) menjelaskan bahwa : 

“The essence of the reception approach is to locate the attribution and 

construction of meaning (derived from media) with the 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 penerima. Pesan media selalu terbuka dan polisemi memiliki 

beberapa arti dan ditafsirkan sesuai dengan konteks dan budaya penerima). 

1.5.6.1 Analisis Resepsi (Reception Analysis) 

 Dalam menjelaskan pandangannya mengenai penafsiran, Hall membuat 

sebuah pendekatan terhadap khalayak yang dikenal sebagai studi resepsi atau 

analisis penerimaan. Analisis resepsi berfokus pada kemampuan seseorang untuk 

memaknai bentuk konten tertentu, kemungkinan untuk tujuan pribadi. 

Kemungkinan untuk tujuan pribadi yang relevan. Salah satu ciri utamanya adalah 

berfokus terhadap isi (Baran, 2010).   

 Untuk mengetahui bagaimana penerimaan khalayak dapat berbeda-beda, 

dalam analisis resepsi terdapat metode encoding-decoding milik Hall. Hall 

mengatakan riset komunikasi telah mengkonsepsi proses komunikasi dengan 
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putaran dan sirkulasi. Model ini telah dikritik karena kelinierannya pengirim-

pesan-penerima karena tidak keterfokusannya pada level pertukaran pesan dan 

karena tidak adanya konsepsi yang jelas tentang “moment-moment” berbeda 

sebagai struktur relasi yang kompleks. Tetapi dia juga mempertimbangkan proses 

komunikasi ini dalam kaitannya dengan struktur yang dihasilkan dan 

dimungkinkan melalui artikulasi momen-momen yang berkaitan namun berbeda 

dari satu sama lainnya (distinctive) produksi, sirkulasi, distribusi/konsumsi dan 

reproduksi. Lebih lanjut dia menjelaskan tentang produksi diskursif (discursive 

production) karena produk dan proses dalam proses komunikasi itu berbeda dalam 

kaiatannya dengan system media modern saat ini. 

 David Morley yang pada tahun 1980 mempublikasikan Studi of the 

Nationawide Audience kemudian dikenal sebagai pakar yang mempraktikkan 

analisis resepsi secara mendalam. Pertanyaan pokok studi Morley tersebut adalah 

mengetahui bagaimana individu menginterpretasikan suatu muatan program acara 

dilihat dalam kaitannya dengan latar belakang sosio kultur pemirsanya (Baran, 

2010). 

 Morley merekam diskusi kelompok dan menganalisisnya, menempatkan 

mereka ke dalam tiga kategori penafsiran (Baran, 2010): 

1. Dominan : pembaca sejalan dengan kode-kode program (yang di dalamnya 

terkandung nilai-nilai, sikap, keyakinan dan asumsi) dan secara penuh 

menerima makna yang disodorkan dan dikehendaki oleh si pembuat program. 

2. Negosiasi : pembaca dalam batas-batas tertentu sejalan dengan kode-kode 

program dan pada dasarnya menerima makna yang disodorkan oleh si 
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pembuat program namun memodifikasinya sedemikian rupa sehingga 

mencerminkan posisi dan minat-minat pribadinya. 

3. Oposisi : pembaca tidak sejalan dengan kode-kode program dan menolak 

makna yang disodorkan, dan kemudian menentukan frame alternatif sendiri di 

dalam menginterpretasikan pesan/program.  

 Jika digambarkan adalah sebagai berikut (Syafiruddin, 2008): 

Dominan Negosiasi Oposisi 

++ +- -- 

  

Skema penelitian adalah sebagai berikut : 

      

   

                Encoding 

          

 

 Decoding 

          

          

 

 

                   

 

                   Keterangan : Bagan 1 skema penelitian 

 

Blog Dian 

Pelangi 

Khalayak pembaca 

(pengunjung aktif blog 

Dian Pelangi 

Resepsi makna 

Penafsiran makna 

Negosiasi Dominan Oposisi 
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 Melalui bentuk hubungan tersebut, maka nantinya tujuan riset adalah 

menentukan akan masuk ke dalam kategori khalayak yang akan diteliti. 

Pengelompokan kategori akan dilakukan setelah peneliti melakukan pengumpulan 

data, dan dilakukan dengan teliti dan skematis. 

1.6 Definisi Konsep 

1.6.1 Resepsi  

 Resepsi merupakan pengolahan teks, cara-cara pemberian makna terhadap 

karya oleh khalayak, sehingga dapat memberikan respon terhadapnya. Respon 

yang dimaksudkan tidak dilakukan antara karya dengan seorang pembaca, 

melainkan pembaca sebagai proses sejarah, pembaca dalam periode tertentu. 

Resepsi berfokus pada bagaimana beragam jenis anggota khalayak memaknai 

bentuk konten tertentu (Baran, 2010).  

1.6.2 Hijab Modern 

 Hijab modern adalah alat penutup wanita muslimah yang menggunakan 

atribut fashion branded dan eksklusif yang bernuansa islami (Aini Qury, 2013). 

1.6.3 Identitas Diri 

 Identitas diri itu sendiri adalah kesadaran akan diri pribadi yang bersumber 

dari pengamatan dan penilaian, sebagai sintesis semua aspek konsep diri dan 

menjadi satu kesatuan yang utuh (Sunaryo, 2004)   

1.7 Metode Penelitian  

1.7.1 Pendekatan Penelitian 

 Dalam penelitian ini, penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. 

Pendekatan kualitatif memusatkan perhatian pada prinsip-prinsip umum yang 
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mendasari perwujudan sebuah makna dari gejala-gejala sosial di masyarakat 

(Bungin, 2006).    

1.7.2 Tipe Penelitian 

 Peneliti menggunakan tipe penelitian deskriptif-kualitatif. Desain 

penelitian deskriptif-kualitatif merupakan desain penelitian yang digunakan untuk 

makna dalam proses-proses komunikasi linier (satu arah), interaktif, maupun alat 

pada proses-proses komunikasi transaksional (Bungin, 2006). Model desain ini 

bersifat deskriptif untuk menjelaskan bagaimana penerimaan pengunjung blog 

Dian Pelangi tentang Fashion Hijabers sebagai identitas diri muslimah. Dengan 

menggunakan metode studi resepsi (reception studies) yaitu studi yang 

mengungkap tentang makna dimana makna temuan peneliti dicapai melalui 

pemaknaan atas teks media oleh audiens yang diteliti.  

1.7.3 Fokus Penelitian  

Untuk memberi batasan dan pemahaman lebih jelas tentang penelitian 

yang dilakukan, maka penulis mencamtumkan fokus penelitian. Menurut Spadley, 

fokus merupakan domain tungal atau beberapa domain yang terkait dari situasi 

sosial (Sugiyono, 2009). 

 Fokus penelitian ini adalah penafsiran atau hasil interpretasi dari subjek 

penelitian yaitu pengunjung aktif blog Dian Pelangi yang melakukan sitasi 

komunikasi dengan blog minimal 3x seminggu. 

Peneliti menitik beratkan pada fashion hijabers yang ada pada blog Dian 

Pelangi seperti model  pakaian fashionable, model hijab yang bervariasi dan 

atribut fashion yang digunakan. Peneliti ingin mengetahui penerimaan audiens 
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tentang fashion hijabers pada blog Dian Pelangi dengan menggunakan analisis 

resepsi. 

1.7.4 Subyek dan Waktu Penelitian  

Subyek penelitian adalah pembaca aktif blog Dian Pelangi. Dimana proses 

pengambilan sampel menggunakan teknik sampel bertujuan (purposive sampling). 

Purposive sampling menentukan subyek/objek sesuai tujuan. Dengan 

menggunakan pertimbangan pribadi yang sesuai dengan topik penelitian, peneliti 

memilih subyek/objek sebagai unit analisis. Peneliti memilih unit analisis tersebut 

berdasarkan kebutuhannya dan menganggap bahwa unit analisis tersebut 

representatif (Satorih & komariah, 2013). Adapun persyaratan subyek penelitian 

yang digunakan sebagai berikut : 

1. Perempuan berhijab 

2. Pengunjung aktif blog Dian Pelangi (yang melakukan sitasi komunikasi 

dengan blog minimal 3x seminggu) 

1.7.5 Teknik Pengumpulan Data 

 Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi 

beberapa hal, yaitu : 

1. Wawancara (Interview) 

 Menurut Sudjana dikutip Satori & komariah (2013) wawancara adalah 

proses pengumpulan data atau informasi melalui tatap muka antara pihak 

penanya (interviewer) dengan pihak yang ditanya atau penjawab 

(interviewee). Wawancara ini dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan 

informasi yang digali dari sumber data langsung melalui percakapan atau 
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tanya jawab. Penelitian dalam kualitatif sifatnya mendalam karena ingin 

mengeksplorasi informasi secara holistic dan jelas dari informan. Proses 

wawancara dalam penelitian ini dilakukan secara langsung, yaitu dengan face 

to face dengan subjek peneliti dan beberapa ada yang melalui surat 

elektronik, yaitu e-mail dan blackberry messanger. 

2. Dokumentasi  

Dokumentasi bertujuan untuk mendapatkan informasi yang mendukung 

analisis dan interpretasi data. Dokumen bisa berbentuk dokumen publik atau 

dokumen privat (Rakhmat kriyantoro, 2006). Data ini akan melengkapi data 

penelitian, disamping melakukan wawancara. Data dokumentasi dapat berupa 

foto, video, rekaman, artikel dan lain-lain. Pada penelitian ini jug a 

menggunakan aplikasi “screen capture” untuk mendokumentasikan hasil 

wawancara yang sebagian dilakukan secara direct message email.  

1.7.6 Teknik Analisis Data 

 Proses analisis data pada penelitian kualitatif pada prinsipnya dilakukan 

secara berkesinambungan yaitu sejak sebelum memasuki lapangan, memasuki 

lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan. Hal ini 

sebagaimana dinyatakan oleh Nasution (1988) dalam bukunya Satori & Komariah 

(2013) bahwa proses analisis telah dimulai sejak merumuskan dan menjelaskan 

masalah, sebelum terjun meneliti hingga penulisan hasil penelitian. Akan tetapi 

yang lebih alot dan lebih terfokus dalam menganalisis data adalah selama proses 

di lapangan bersamaan dengan pengumpulan data. Menurut Milles dan Huberman 

(1992) aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan 
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berlangsung terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya mencapai jenuh. 

Analisis data terdiri atas : data reduction, data display, dan conclusion 

drawing/verification. Adapun siklus dari dari keseluruhan proses analisis data 

oleh Miles & Huberman digambarkan dengan skema berikut. 

 SIKLUS PROSES ANALISIS DATA 

 

  

 

 

 

 Gambar: Komponen-komponen Analisis Data: Model Interaktif (Miles & 

Huberman, 1992) 

1. Reduksi Data (Reduction) 

Peneliti tentu saja akan mendapatkan data yang banyak dan relatif beragam 

dan bahkan sangat rumit. Itu sebabnya, perlu dilakukan analisis data melalui 

reduksi data. Data yang diperoleh ditulis dalam bentuk laporan atau data yang 

terperinci. Laporan yang disusun berdasarkan data yang diperoleh direduksi, 

dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting. 

Data hasil mengikhtiarkan dan memilah-milah berdasarkan satuan konsep, 

tema dan kategori tertentu akan memberikan gambaran yang lebih tajam 

tentang hasil pengamatan juga mempermudah peneliti untuk mencari kembali 

data sebagai tambahan atas data sebelumnya yang diperoleh jika diperlukan. 

 

Data 

Collection 

Conclusion : 

drawing/verification 
Data 

Reduction 

Data Display 
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2. Penyajian Data (Data Display) 

Langkah selanjutnya sesudah mereduksi data adalah menyajikan data (Data 

Display). Teknik penyajian data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan 

dalam berbagai bentuk seperti tabel, grafik, dan sejenisnya. Lebih dari itu, 

penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan 

antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Adapun fungsi display data 

disamping untuk memudahkan dan memahami apa yang terjadi, juga untuk 

merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang difahami tersebut. 

Oleh karena itu diperlukan sajian data yang jelas dan sistematis dalam 

membantu peneliti menyelesaikan pekerjaannya. Penyajian data dalam hal ini 

adalah menghubungkan kesimpulan informasi interaktif subyek penelitian 

tentang penerimaan masyarakat terhadap hijabers sebagai identitas baru  

muslimah. 

3. Conclusion Drawing/ Verification 

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif meniurut Miles and Huberman 

adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang 

dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak 

ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan 

data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap 

awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti 

kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang 

dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Dengan demikian 

kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan 
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masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena 

seperti telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam 

penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah 

peneliti berada di lapangan. 

1.7.7 Uji Keabsahan Data 

 Untuk menguji keabsahan data, peneliti akan menggunakan teknik 

triangulasi data yakni teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan 

sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai 

pembanding terhadap data itu (Meleong, 2011). Pada penelitian ini peneliti 

menggunakan triangulasi sumber. Menurut Patton (1987) triangulasi sumber 

berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi 

yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam  metode kualitatif. Jadi 

peneliti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan mengenai 

penerimaan masyarakat terhadap hijabers sebagai identitas diri muslimah melalui 

sumber dan alat yang berbeda, yaitu wawancara dan dokumentasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 


