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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Media massa seperti halnya pesan lisan dan isyarat, sudah menjadi bagian yang 

tak terpisahkan dari komunikasi manusia. Pada hakikatnya, media adalah 

perpanjangan lidah dan tangan yang bekerja meningkatkan kapasitas manusia untuk 

mengembangkan struktur sosialnya (William 2003 : 27). 

Iklan di media televisi merupakan pesan komunikasi yang bertujuan untuk 

memperkenalkan produk barang atau jasa. Tujuan selanjutnya adalah memotifasi dan 

mempersuasi para pemirsa atau audiens untuk mencari, membeli, dan kemudian  

menjadi pelanggan tetap. Sebagai bagian dari komunikasi massa media televisi 

mempunyai ciri khas cepat, selintas dan umum. Hal inilah yang dimanfaatkan secara 

maksimal oleh para pemasang iklan. 

Melalui iklannya, televisi leluasa untuk memperteguh pandangan, kepercayaan, 

sikap dan norma-norma kaum wanita yang sudah ada. Kepercayaan itu antara lain 

adalah pentingnya wanita menjadi cantik secara fisik (bugar, ayu, ramping, muda 

dsb). Tidak mengherankan jika iklan sabun tertentu menggunakan artis-artis terkenal 

dan cantik untuk memancing pemirsa agar memakai sabun tersebut untuk kelihatan 

cantik. Sementara pemirsa wanita sebenarnya membeli ilusi untuk menjadi cantik 

seperti bintang iklan yang bersangkutan, mereka menjadi mangsa kaum kapitalis 

(transnasional) bermodal besar. Yang sebenarnya terjadi, produk tidak disesuaikan 
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dengan kebutuhan wanita, kebutuhan wanita disesuaikan dengan produk iklan 

tersebut. Iklan tidak sekedar menjual barang : ia juga menginformasikan, membujuk, 

menawarkan status, membangun citra, dan bahkan menjual mimpi. Pendeknya, iklan 

merekayasa kebutuhan dan menciptakan ketergantungan psikologis (Hamelink 1983 : 

16 dikutip dari Deddy 2008 : 65). 

Nurhayati pendiri PT. Pusaka Tradisi Ibu yang sebelumnya berkarir disebuah 

perusahaan kosmetik asing Wellame, memulai usaha hanya dengan membuat 

shampoo berlabel “Putri” yang diproduksi dirumah dan dipasarkan sendiri secara 

door to door kesalon-salon pada tahun 1985. Usaha dari ibu tiga anak ini lambat laun 

bisa diterima dipasar. Sedangkan idenya membuat kosmetik khusus ditujukan untuk 

komunitas muslimah baru muncul sepuluh tahun kemudian. Ibu tiga orang anak ini 

beralasan ditengah kebutuhan muslimah untuk merias diri terselip juga kekhawatiran 

produk kosmetik yang beredar mengandung unsur yang diharamkan syariah. 

Alumnus farmasi Institut Teknologi Bandung (ITB) itu kemudian memilih nama 

“WARDAH” yang berarti bunga mawar sebagai kosmetik barunya. 

Kisah dibalik cantik “Jatuh Hati” ini menjelaskan bagaimana seorang wanita 

mencuri perhatian seorang pria hanya dengan menggunakan produk dari wardah yang 

berupa lipstick. Wanita cantik ini memikat hati seorang pria yang berjalan 

melihatnya. 

Makna sebuah teks pada dasarnya bersifat polisemi dan terbuka sehingga 

memungkinkan khalayak untuk memahami dan menginterpretasikan pesan secara 

berbeda. Analisis resepsi berupaya menganalisisnya dengan mengungkap apa yang 

ada atau sesuatu yang tersembunyi dibalik penuturan-penuturan audience tersebut. 
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Peneliti berusaha mengungkap makna-makna terdalam dari fenomena tersebut. 

Peneliti menangkap sebuah fenomena yang dianggap menarik untuk diteliti mengenai 

analisis resepsi. 

Hijaber sister community (HSC) ini merupakan wadah bagi wanita berhijab yang 

ada di Malang, komunitas hijabers ini terbentuk pada bulan Mei tahun 2011, dengan 

sekitar 35 muslimah yang berada di Malang. Tetapi saat ini anggota HSC sudah 

berkurang dan yang masih aktif ada 20 orang. Anggota yang terdapat dalam 

komunitas ini tidak hanya dari Malang saja, melainkan ada juga yang berasal dari luar 

Malang yang bekerja atau yang berkuliah disini. HSC juga memiliki visi dan misi 

yang membuat komunitas ini sangat bermanfaat. Visi dari HSC yaitu, menjalin 

silahturahmi antara muslim berhijab. Sedangkan misi HSC adalah agar dapat belajar 

beristiqomah dengan apa yang dipakai saat ini dan menjadi media dakwah agar dapat 

menginspirasi wanita-wanita lain. Banyak kegiatan posiif yang dilakukan oleh HSC, 

antara lain charity, tea team/arisan ,mengisi event-event dan lain-lain. Selain itu 

komunitas hijabers ini sering melakukan kegiatan sosial. Kegiatan sosial yang 

dilakukan sering menggandeng komunitas sosial seperti peduli anak yatim dan anak 

jalanan (http://merahjambunews.com/?p=313 diakses tanggal 24 jam 12.14). 

Hijaber sister community ini tetap ingin terlihat cantik walaupun menggunakan 

hijab. Tidak hanya itu HSC juga mempunyai kegiatan yang sangat positif, yaitu selalu 

melakukan kegiatan sosial, dengan memperdulikan anak yatim dan anak jalanan. 

 

 

 

http://merahjambunews.com/?p=313
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, peneliti menarik rumusan masalah yaitu 

“Bagaimana makna wanita cantik dalam iklan kosmetik Wardah versi Dibalik 

Cantik: Jatuh Hati menurut Hijaber Sister Community?” 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan untuk menjawab rumusan masalah yang ada, yaitu untuk 

mengetahui makna wanita cantik dalam iklan kosmetik Wardah versi Dibalik Cantik: 

Jatuh Hati menurut Hijaber Sister Community. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Untuk menambah literature penelitian kualitatif komunikasi mengenai 

pemaknaan audience atau khalayak terhadap teks media dengan menggunakan 

studi resepsi. 

2. Manfaat Praktis 

Membantu pembaca dalam memahami pemaknaan audience atau khalayak 

tentang makna cantik dalam iklan. 

E. Tinjauan Pustaka 

E.1 Pesan Komunikasi 

Widjaja (2000 : 26) mengartikan komunikasi sebagai proses saling menukar 

pikiran dan pendapat. Lebih jauh lagi Carl I Hovland mendefinisikan komunikasi 

adalah suatu dimana seseorang memindahkan perangsang yang biasanya berupa 

lambang kata-kata untuk mengubah tingkah laku orang lain. Senada dengan Garber 
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(1967) yang mendefinisikan komunikasi sebagai Social Interaction melalui pesan-

pesan. 

Onong Uchyana (2002) mengatakan pada hakikatnya komunikasi adalah proses 

penyampaian pikiran, atau perasaan oleh seseorang (komunikator) kepada orang lain 

(komunikan) (Bungin 2008 : 31). Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa 

komunikasi adalah proses penyampaian pikiran, pendapat, atau pesan-pesan untuk 

mengubah tingkah laku orang lain. 

Mencapai makna merupakan hal yang penting dalam kehidupan manusia. 

Seseorang tidak akan beranjak lebih jauh pembicaraan kecuali apabila mengerti pesan 

yang disampaikan oleh orang lain dan orang lain memahami pesan yang kita 

sampaikan. Memahami pesan adalah tujuan dari pemaknaan. Makna, karenanya 

mengharuskan kita untuk menilai pemikiran kita mengenai pesan-pesan dan juga 

menilai bagaimana orang lain menginterpretasikan pesan kita. Melalui percakapan 

dengan orang lain, kita dapat lebih memahami diri kita sendiri dan juga pengertian 

yang lebih baik akan pesan-pesan yang kita dan orang lain kirim dan terima (Richard 

West, Lynn H. Turner, 2007 : 93). 

Adapun beberapa faktor keberhasilan komunikasi dilihat dari sudut pesan yang 

dapat diperhatikan, antara lain : 

1. Pesan komunikasi perlu dirancang dan disampaikan sedemikian rupa hingga 

dapat menumbuhkan perhatian komunikasi 
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2. Lambang-lambang yang dipergunakan harus benar-benar dapat dipahami 

oleh kedua pihak, yaitu komunikator dan komunikan 

3. Pesan-pesan tersebut disampaikan secara jelas dan sesuai dengan kondisi 

dimanapun situasi tempat 

4. Tidak menimbulkan multi interpretasi atau penafsiran yang berlainan. 

Pesan verbal adalah semuah jenis simbol yang menggunakan satu kata atau 

lebih. Hampir semua rangsangan wicara yang kita sadari masuk dalam kategori pesan 

verbal yang disengaja, yaitu usaha-usaha yang dilakukan secara sadar untuk 

berhubungan dengan orang lain secara lisan. Bahasa dapat juga dianggap sebagai 

suatu sistem verbal (dalam Mulyana, 2001 : 237). 

Pesan nonverbal adalah semua isyarat bukan kata-kata. Menurut Larry A. 

Samovar dan Richard E. Porter, komunikasi nonverbal mencakup semua rangsangan 

(kecuali rangsangan verbal) dalam suatu setting komunikasi, yang dihasilkan oleh 

individu dan penggunaan lingkungan oleh individu, yang mempunyai nilai pesan 

potensial bagi pengirim atau penerima (Mulyana 2001 :308). 

E.2 Komunukasi Massa 

Komunikasi massa adalah salah satu konteks komunikasi antar manusia yang 

sangat peranannya dalam perubahan sosial atau masyarakat. Sebagai salah satu 

konteks komunikasi, komunikasi massa adalah komunikasi anatar manusia yang 

memanfaat media massa sebagai alat komunikasi. 
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Komunikasi massa dapat didefinisikan sebagai proses komunikasi yang 

berlangsung di mana pesannya dikirim dari sumber yang melembaga kepada 

khalayak yang sifatnya masal melalui alat-alat yang bersifat mekanis seperti radio, 

televisi, surat kabar dan film (Cangara, 2007:37). 

Menurut McQuail dalam Soyomukti (2010) menyebut ciri utama komunikasi 

massa dari segi-segi berikut ini : 

 Sumber : bukan satu orang, melainkan organisasi formal, pengirimnya sering 

merupakan komunikator profesional; 

 Pesan : beragam, dapat diperkirakan dan diproses, distandarisasi dan selalu 

diperbanyak – merupakan produk dan komoditi yang bernilai tukar; 

 Hubungan pengirim dan penerima bersifat satu arah, impersonal, bahkan 

mungkin selalu sering bersifat non-moral dan kalkulatif; 

 Penerima merupakan bagian dari khalayak luas; dan 

 Mencakup kontak secara serentak antara satu pengirim dan banyak penerima. 

Komunikasi massa menurut Joseph A. Devito dalam buku Pengantar Komunikasi 

Massa oleh Nurudin, M.Si.,(2007) : 

1. Komunikasi massa adalah komunikasi yang ditujukan kepada massa, kepada 

khalayak yang luar biasa banyaknya. Ini tidak berarti bahwa khalayak 

meliputi seluruh penduduk atau semua orang yang membaca atau semua 

orang yang menonton televisi, agaknya ini tidak berarti pula bahwa khalayak 

itu besar dan pada umumnya agak sukar untuk didefinisikan. 
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2. Komunikasi massa adalah komunikasi yang disalurkan oleh pemancar-

pemancar yang audio dan atau visual. Komunikasi massa barang kali akan 

lebih mudah dan lebih logis bila didefinisikan menurut bentuknya : televisi, 

radio, surat kabar, majalah, film dan buku. 

 Berdasarkan definisi-definisi di atas, dapat dilihat betapa kompleksnya sebuah 

proses komunikasi massa. Oleh karena itu, komunikasi massa mempunyai berbagai 

macam fungsi untuk bisa memenuhi kebutuhan untuk khalayak. Nurudin (2007:65) 

menyebutkan fungsi komunikasi massa antara lain : 

1. Informasi 

Fungsi ini merupakan fungsi yang paling penting dalam sebuah komunikasi 

massa. Media memberikan informasi tentang peristiwa, baik yang bersifat 

lokal, regional, nasional dan internasional kepada khalayak. Sebagian besar 

informasi yang diperoleh masyarakat berasal dari media. 

2. Hiburan 

Fungsi hiburan adalah fungsi yang paling mendominasi media dibandingkan 

fungsi-fungsi yang lain. Fungsi ini sebagai sarana pelepas lelah bagi individu 

dan masyarakat. Namun, fungsi hiburan ini juga mempunyai disfungsi. 

Disfungsi bagi masyarakat yaitu mengalihkan publik menghindari aksi sosial 

karena hiburan yang disajikan media menyebabkan masyarakat menjadi 

individualistik. Sedangkan disfungsi bagi individu meningkatkan kepasifan 

karena hiburan yang disajikan media cenderung membuat orang terlena, 

memperandah cita rasa dan memungkinkan pengasingan diri. Dalam hal ini, 

televisi dianggap sebagai media nomor satu bagi masyarakat. 
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3. Persuasi 

Media mempunyai fungsi untuk meyakinkan atau memengaruhi khalayak. 

Persusai yang dilakukan media meliputi, mengukuhkan atau memperkuat 

sikap, kepercayaan atau nilai seseorang: mengubah sikap, nilai, kepercayaan 

seseorang: menggerakkan seseorang untuk melalukan sesuatu dan 

menawarkan etika atau sistem nilai tertentu. 

4. Transmisi Budaya 

Fungsi ini berperan meningkatkan keutuhan sosial dan mengurangi 

ketidakpastian di tengah masyarakat. Disfungsi dari transmisi budaya ini 

adalah bagi masyarakat akan berkembang masyarakat massa, dan bagi 

individu akan terjadi depersonalisasi sosialisasi yaitu proses sosialisai akan 

sama bagi setiap orang, tidak terjadi kekhasan bagi setiap individu.  

5. Mendorong Kohesi Sosial / Integrasi Sosial 

Fungsi ini mendorong masyarakat untuk bersatu. Namun ketika media massa 

memiliki fungsi untuk menciptakan integrasi sosial, disisi lain media massa 

juga mempunyai peluang untuk menciptakan disintegrasi sosial. Sehingga 

ketika membicarakan fungsi media sebagai penyatu masyarakat, kita juga 

perlu membicarakan peluang munculnya permusuhan dan konflik di 

masyarakat akibat pemberitaan di media massa. 

6. Pengawasan 

Fungsi pengawasan dibagi menjadi dua jenis, yaitu : 

a. Pengawasan peringatan (warning or beware surveillance) 

b. Pengawasan instrumental (instrumental surveillance) 
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7. Kolerasi 

Fungsi ini menghubungkan bagian-bagian dari masyarakat agar sesuai dengan 

lingkungannya, meningkatkan mobilisasi, mengurangi ancaman terhadap 

stabilitas nasional, mengurangi kepanikan dan agenda setting. Adapun 

disfungsinya yaitu meningkatkan konformisme: merintangi perubahan sosial 

jika kritik-kritik sosial diabaikan, meningkatkan hak kritik dan meningkatkan 

kepasifan. 

E.3 Televisi Sebagai Media Komunikasi Massa 

Televisi merupakan bagian dari media komunikasi massa yang mampu 

menyediakan berbagai informasi yang aktual dan menyebarkan ke masyarakat umum. 

Yang dimaksudkan dengan televisi disini adalah televisi siaran (televition broadcast) 

yang merupakan media dari jaringan komunikasi dengan cirri-ciri yang dimiliki 

dengan komunikasi massa antara lain: komunikatornya melembaga, pesannya bersifat 

umum, sasarannya menimbulkan keserempakan, dan komunikannya heterogen 

(Effendy 1993 : 21). 

Pernyataan Harold Lasswell tentang definisi komunikasi yakni Who Say What In 

Which Channel to Whom With What Effect? Telah bisa mewakili bahwa televisi 

siaran merupakan media komunikasi massa karena memenuhi unsur-unsur yang 

terdiri dari sumber (source), pesan (massage), saluran (channel), penerima (receiver), 

serta efek (effect). Seiring perkembangan jaman, saat ini televisi telah menjelma 

menjadi salah satu media massa yang paling banyak diminati masyarakat. Hal ini bisa 
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dilihat, hampir semua rumah di Indonesia memiliki televisi, bahkan televisi bisa 

dikatakan telah menjadi kebutuhan primer masyarakat. 

Sifat televisi yang serempak dimanfaatkan untuk membuat masyarakat secara 

bersamaan menaruh perhatian kepada pesan yang disampaikan komunikator. Selain 

sifat televisi yang cepat memungkinkan pesan dapat disampaikan begitu banyak 

orang dalam waktu yang singkat. Daya tarik televisi juga demikian besar, sehingga 

pola-pola kehidupan rutinitas manusia sebelum muncul televisi, berubah total sama 

sekali. Inilah yang membuat media televisi menjadi bahan konsumsi masyarakat yang 

utama dan sejajar dengan kebutuhan pokok yang lain. 

Bisa dikatakan televisi telah mampu meniadakan ruang dan waktu bagi siapapun 

yang menontonnya. Serta menghilangkan perbedaan suku, ras dan gender dalam 

pemanfaatannya untuk memperoleh informasi, pendidikan, dan hiburan. Pesan-pesan 

yang disampaikan juga dapat mempengaruhi dan memberikan interpretasi yang 

berbeda-beda pada setiap individu. 

E.4 Komunikan Komunikasi Massa 

Dalam strategi komunikasi, komunikan merupakan komponen yang paling 

banyak meminta perhatian. Karena jumlahnya banyak serta sifatnya yang heterogen 

dan anonim, sedangkan mereka harus dapat dicapai seraya menerima setiap pesan 

secara inderawi dan secara rohani. Yang dimaksud dengan inderawi ialah diterimanya 

suatu pesan jelas bagi indra mata dan terang untuk indra telinga. Yang dimaksud 

dengan rohani adalah sebagai terjemahan bagi bahasa asing “accepted”, yaitu 

diterimanya suatu pesan yang sesuai dengan kerangka referensinya (frame of 
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reference), paduan dari usia,agama, pendidikan, kebudayaan, dan nilai-nilai 

kehidupan lainnya. Kerangka referensi tertentu menimbulkan kepentingan dan minat 

(interest) tertentu. 

Berdasarkan hal-hal tersebut ada suatu pesan dari media massa yang diminati 

oleh seluruh khalayak, ada juga yang disenangi oleh kelompok tertentu, misalnya 

kelompok usia anak-anak, remaja, dewasa, kelompok agama, kelompok etnis, dan 

sebagainya. 

Dengan demikian, menyusun strategi komunikasi harus ditentukan, rubric atau 

cara mana untuk sasaran khalayak (target groups). Penentuan ini menimbulkan 

konsekuensi lain yang berkaitan dengan aspek sosiologis atau psikologis, yang 

kesemuanya itu demi efektifitas komunikasi. 

Individual Differences Theory menyebutkan bahwa khayak yang secara selektif 

memperhatikan suatu pesan komunikasi, khususnya jika berkaitan dengan 

kepentingannya, akan sesuai dengan sikapnya, kepercayaannya dan nilai-nilainya. 

Tanggapannya tentang pesan komunikasi itu akan diubah oleh tatanan psikologisnya. 

Jika pandangan Individual Differences Theory mengenai proses komunikasi 

sesuai dengan penemuan-penemuan psikologis umum, maka teori yang kedua yakni 

Social Categories Theory tampaknya bersumber pada teori sosiologi umum mengenai 

massa. Asumsi dasar yang kedua ini ialah bahwa meskipun masyarakat modern 

sifatnya heterogen, orang-orang yang mempunyai sejumlah sifat yang sama akan 

memiliki pola hidup tradisional yang sama. Kesamaan orientasi ini akan mempunyai 

kaitan dengan gejala yang diakibatkan media massa. Suatu kelompok dari khalayak 
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akan memiliki pesan komunikasi yang kira-kira sama dan akan memberikan 

tanggapan yang kira-kira sama pula. 

Teori yang ketiga, Social Relationships Theory sebuah pesan komunikasi massa 

mula-mula disiarkan melalui media massa kepada pemuka pendapat. Pada gilirannya 

oleh pemuka pendapat ini pesan komunikasi tersebut diteruskan secra komunikasi 

antar pribadi kepada orang-orang yang kurang keterbukaannya terhadap media massa, 

atau dengan perkataan lain orang-orang yang tidak berlangganan surat kabar, tidak 

memiliki pesawat radio, atau tidak memiliki pesawat televisi. Dalam hubungan sosial 

yang informan seperti itu, sipemuka pendapat tadi bukan saja meneruskan informasi, 

tapi juga menginterpretasikannya. Disini tampak adanya pengaruh pribadi (personal 

influence) yang merupakan suatu mekanisme penting yang bisa mengubah pensan 

komunikasi. 

Cultural Norms Theory sebagai teori keempat merupakan anggapan yang 

mendasar bahwa melalui penyajian yang selektif dan penekanan pada tema tertentu : 

media massa menciptakan kesan-kesan pada khalayak bahwa norma-norma budaya 

yang sama mengenai topic-topik tertentu dibentuk dengan cara-cara yang khusus. 

Ada tiga cara dimana media massa secra potensial mempengaruhi norma-norma dan 

batas-batas situasi perorangan. 

Pertama, pesan komunikasi bisa memperkuat pola-pola yang sudah ada 

(reinforce existing patterns) dan mengarahkan orang-orang untuk percaya bahwa 

suatu bentuk sosial dipelihara oleh masyarakat. 
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Kedua, media massa dapat menciptakan keyakinan baru (create new shared 

convictions) mengenai topik, dengan topik mana khalayak kurang berpengalaman 

sebelumnya. 

Ketiga, media massa bisa merubah norma-norma yang sudah ada (change 

existing norm) dan karennya mengubah orang-orang dari bentuk tingkah laku yang 

satu menjasdi tingkah laku yang lain (Onong 2003 : 315-318) 

E.5 Iklan 

E.5.1 Pengertian Iklan 

Iklan adalah bauran promosi (promotion mix) dan bauran promosi adalah 

bagaian dari bauran pemasaran (marketing mix). Secara sederhana iklan didefinisikan 

sebagai pesan yang menawarkan suatu produk yang ditujukan kepada masyarakat 

lewat suatu media (Kasali, 1992:9). 

Iklan menurut Frank Jefkins adalah pesan-pesan penjualan yang paling 

persuasif yang diarahkan kepada para calon pembeli yang paling potensial atas 

produk barang atau jasa tertentu dengan biaya yang semurah-murahnya 

(Jefkins,1997:25).  

Media iklan sendiri terbagi atas dua, yaitu:  

a. Media lini atas (above the line media), merupakan bentuk media primer yang 

terdiri dari : radio, surat kabar, majalah, papan luar (billboard), dan televisi.  

b. Media lini bawah (below the line media), merupakan bentuk media sekunder 

yang terdiri dari : pameran, leafleat, brosur, poster, dan stiker (Kasali, 1992 : 

23).  
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E.5.2 Fungsi Iklan  

 Salah satu fungsi iklan yang paling mendasar adalah memperkuat dorongan 

kebutuhan dan keinginan konsumen terhadap suatu produk untuk mencapai 

pemenuhan kepuasan (Kasali,2003:36). 

Dalam (Kasali,2003:67-69) mengatakan bahwa sebagai salah media 

komunikasi massa, iklan memiliki fungsi yang efektif, antara lain:  

a. Memberikan informasi  

  Semua yang tersaji dalam iklan memberikan informasi kepada pelanggan, 

baik mengenai harga barangnya atau mengenai informasi lainnya. Tanpa iklan 

orang tidak akan mengetahui banyak tentang suatu barang yang diperlukan 

sehingga periklanan menyediakan suatu alat bagi penjual dan pembeli untuk 

memberitahu kepada pihak lain tentang kebutuhan dan keinginan tersebut, 

sehingga dapat dipenuhi dengan mengadakan pertukaran yang memuaskan.  

b. Membujuk dan mempengaruhi 

 Pesan yang disampaikan dalam iklan dapat digunakan untuk membujuk 

kepada pembeli potensial yang menyatakan bahwa suatu produk adalah lebih 

baik dari pada produk lain.  

c. Menciptakan Pesan  

 Dengan disampaikan iklan orang akan mempunyai kesan tertentu tentang 

yang diiklankan. Pesan yang disampaikan iklan produk komersil seperti iklan 

telkomsel pada umumunya adalah membujuk khalayak untuk menggunakan 

produk.  
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d. Memuaskan keinginan  

 Periklanan merupakan alat komunikasi yang efektif bagi para penjual karena 

digunakan untuk melayani ornag lain dan masyarakat serta diri sendiri. 

Dengan demikian periklanan dapat memuaskan semua pihak.  

e. Merupakan Alat Komunikasi  

 Iklan merupakan sarana komunikasi untuk mempermudah pertukaran antara 

penjual kepada pembeli yang saling memuaskan. Dalam periklanan tidak 

selalu datang dipihak penjual saja, tetapi pembelipun kadang-kadang 

menggunakan iklan untuk kepentingannya, misalnya dalam mencari 

pekerjaan, barang yang hilang dan diumumkan melalui media massa. 

 Ada beberapa manfaat iklan bagi pembangunan masyarakat dan 

ekonomi. Manfaat itu antara lain: (Kasali,1992:16). 

a. Iklan memperluas alternatif bagi konsumen. Dengan adanya iklan, 

konsumen dapat mengetahui adanya berbagai produk, yang pada 

gilirannya menimbulkan adanya pilihan. 

b. Iklan membantu produsen menimbulkan kepercayaan bagi 

konsumennya seiring dikatakan ”tak kenal maka tak sayang”. 

Iklan-iklan secara gagah tampil dihadapan masyarakat dengan 

ukuran besar dan logo yang cantik menimbulkan kepercayaan 

yang tinggi bahwa perusahaan yang membuatnya bonafid dan 

produknya bermutu. 

c. Iklan membuat orang kenal, tahu, ingat dan percaya. Lebih lanjut 

dikatakan bahwa iklan mempunyai beberapa dampak seperti 
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pendapat David A. Aakers yang dikutip oleh Rhenald Kasali 

(1992;48) yaitu: 

1. Menarik calon konsumen menjadi ”konsumen yang loyal” 

selama jangka waktu tertentu. 

2. Mengembangkan sikap positif calon konsumen diharapkan 

dapat menjadi pembeli yang potensial pada masa mendatang.  

E.5.3 Tujuan Iklan  

Iklan memiliki beberapa tujuan yang penting, yakni:  

a. Iklan Informasi 

Iklan mengkomunikasikan informasi produk, ciri-ciri, dan lokasi 

penjualannya. Iklan juga memberitahu konsumen tentang produk-produk. 

b. Iklan Persuasif 

Iklan mencoba membujuk para konsumen untuk membeli merek-merek 

tertentu atau mengubah sikap mereka terhadap produk atau perusahaan 

tersebut. 

c. Iklan pengingan 

Iklan terus-menerus mengingatkan para konsumen tentang sebuah produk 

sehingga mereka akan tetap membeli produk yang diiklankan tanpa 

memperdulikan merek pesaingnya. 

E.6 Citra Perempuan dalam Media 

Dalam banyak kajian feminis banyak ditemukan mengenai represntasi citra 

perempuan di masyarakat. Representasi perempuan mencerminkan sikap laki-laki 

terhadap perempuan dan merupakan misinterpretasi perempuan sejati. Konsep 
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stereotype menempati posisi penting dalam citra perspektif perempuan. Stereotip 

terdiri dari reduksi person menjadi serangkaian cirri-ciri karakter yang dilebih-

lebihkan, dan biasanya negatif (Barker 2000 : 23). 

Meehan dalam (Barker 2000 : 25) mengidentifikasikan beberapa 

stereotypeperempuan yang umumnya ditemukan sebagai berikut: 

Nakal : Memberontak, aseksual, tomboy 

Istri yang baik : Domestik, menarik, terpusat dirumah 

Tamak : Agresif, lajang 

Korban : Pasif, menderita, kekerasan atau kecelakaan 

Bak umpan : Kelihatan lemah padahal kuat 

Genit : Secara seksual memancing laki-laki untuk tujuan yang buruk 

Pelacur kelas tinggi : Tinggal disalon, pertunjukan cabaret, prostitusi 

Penyihir : Kekuatan ekstra, namun tersubordinasi oleh laki-laki 

E.7 Perempuan dalam Iklan 

Ken Sudarso (dalam Astuti, 2004 : 15) menjelaskann bahwa pertimbangan 

menggunaan model iklan wanita, semata-mata atas pertimbangan efektivitas pesan 

yang ingin dikonsumsikan. Kemudian, kelompok sasaran akan bergerak dengan 

adanya sosok wanita dalam produk yang diiklankan, maka hal ini merupakan dasar 

keputusan untuk menggunakan wanita sebagai model iklan. 
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Pada sisi yang lain, Priosoedarsono (1998) erpendapat bahwa tampilan wanita 

dalam iklan memang dibutuhkan untuk memperkuat daya jual dari sebuah produk, 

bukan saja dalam menyampaikan sebuah pesan, tetapi kesan terhadap produk 

tersebut. 

Dalam konteks citra wanita dalam iklan yang banyak ditayangkan televisi, maka 

cerita budaya berusaha untuk dibangun dengan menampilkan manipulasi tubuh 

wanita (outer body of women) yang menjadi sebuah tanda atau makna tertentu dari 

simbol-simbol tertentu yang mungkin secara stereotif melekat pda wanita tersebut, 

seperti keanggunan, keindahan, kelembutan, kemanjaan, dan sebagainya. 

E.8 Studi Resepsi 

Salah satu standar untuk mengukur khalayak media adalah menggunakan 

reception analysis dimana analisis ini mencoba memberikan sebuah makna atas 

pemahaman teks media (cetak, elektronik, internet) dengan memahami bagaimana 

karakter teks media dibaca oleh khalayak. Individu yang menganalisis media melalui 

kajian reception memfokuskan pada pengalaman dan pemirsaan khalayak (penonton 

atau pembaca), serta bagaimana makna diciptakan melalui pengalan tersebut. Konsep 

teoritik terpenting dari reception analysisadalah bahwa teks media penonton atau 

pembaca atau program televisi bukanlah makna yang melekat pada teks media 

tersebut, tetapi makna diciptakan dalam interaksinya antara khalayak (penonton,atau 

pembaca) dan teks. Dengan kata lain, makna diciptakan karena menonton atau 

membaca dan memproses teks media. 
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Teori reception mempunyai argumen bahwa faktor kontekstual mempengaruhi 

cara khalayak memeriksa atau membaca media, misalnya film atau program televisi. 

Faktor kontekstual termasuk elemen identitas khalayak, persepsi penonton atas film 

atau genre , program televisi dan produksi, bahkan termasuk latar belakang sosial, 

sejarah dan isu politik. Singkatnya, teori resepsi menempatkan penonton atau 

pembaca dalam konteks berbagai macam faktor yang turut mempengaruhi bagaimana 

menonton atau membaca serta menciptakan makna dari teks. 

Menurut Stuart Hall (1974), riset khalayak seperti dikutip dari Baran (2003), 

mempunyai perhatian langsung terhadap analisis dalam konteks sosial dan politik 

dimana isi media diproduksi (encoding), serta konsumsi isi media dalam konteks 

kehidupan sehari-hari (decoding). “Analisis resepsi memfokuskan pada perhatian 

individu dalam proses komunikasi massa (decoding), yaitu pada proses pemaknaan 

dan pemahaman yang mendalam atas media teks, dan bagaimana individu 

menginterpretasikan isu media” (Baran, 2003 : 269). Hal ini bisa diartikan individu 

secara aktif menginterpretsikan teks media dengan cara memberi makna atas 

pemahaman sesuai apa yang dilihatnya dalam kehidupan sehari-hari. Tahapan 

decoding terjadi pada proses memproduksi makna dan membagikan kepada orang 

lain. Dalam konteks sosial konsumen media cenderung mengkonseptualisasikan 

media sebagai sebuah representasi dari pada sebagai sebuah sumber informasi. 

Dalam tradisi studi audience, setidaknya pernah berkembang beberapa varian 

diantaranya disebut secara berurutan berdasarkan sejarah lahirnya efect research, 

uses, and gratification research, literary criticims, cultural studies, reception 



21 
 

analysis (Jansen dan Rosengen, 1995 : 174). Resepsi analisis bisa dikatakan sebagai 

perspektif baru dalam aspek wacana dan sosial dari teori komunikasi (Jensen, 1995 : 

135). Sebagai respon terhadap tradisi scientific dalam ilmu sosial, reception analysis 

menandaskan bahwa stusdi tentang pengalaman dan dampak media, apakah itu 

kualitatif atau kuantitatif, seharusnya didasarkan pada teori representasi dan wacana 

serta tidak sekedar menggunakan oprasionalisasi seperti pengguna skala dan kategori 

semantik. Sebaliknya, sebagai respon terhadap studi teks humanistik reception 

analysis menyarankan baik audience maupun konteks komunikasi massa perlu dilihat 

sebagai suatu spesifik sosial tersendiri dan menjadi objek analisis empiris. Perpaduan 

dari kedua pendekatan (sosial dan perspektif diskursif) itulah yang kemudian 

melahirkan konsep produksi sosial terhadap makna (the social production of 

meaning). Analisis resepsi kemudian menjadi pendekatan tersendiri yang mencoba 

mengkaji secara mendalam bagaimana proses-proses aktual melalui makna wacana 

media diasimilasikan dengan berbagi wacana dan praktik kultural audiencenya 

(Jansen, 1995 : 137). 

Pemanfaatan reception analysis sebagai pendukung kajian 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. Makna yang 

diusung media bisa bersifat terbuka atau polysemic dan bahkan bisa ditanggapi secara 

oposisif oleh khalayak. 
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Menurut Stuart Hall (dikutip dari Baran, 2003 : 269-270), terhadap tiga tipe 

decoding yang bisa dilakukan oleh khalayak, yaitu Dominant, Negotiated, dan 

Opposional: 

1. Dominant / Preferred reading 

Khalayak memaknai berdasarkan kode yang dominan. Media memproduksi 

pesan dan khalayak yang mengkonsumsinya. Khalayak menyetujui, 

menikmati, dan mengkonsumsi apa yang ditawarkan oleh media tanpa ada 

protes dan perlawanan. Sehingga khalayak akan memaknai teks sesuai 

dengan apa yang diinginkan oleh media. 

2. Negotiated reading 

Khalayak memaknai teks berdasarkan nilai budaya yang dominan tetapi 

menolak penerapannya dalam khasus yang spesifik. Khalayak 

mempertanyakan kode tersebut dan menggunakan keyakinannya untuk 

mengkompromikan kode dominan yang ada. 

3. Oppositional reading 

Khalayak memaknai secara oposisi apa yang disampaikan oleh media. 

Khalayak memaknai pesan secara kritis dan menemukan adanya bias dalam 

penyampaian pesan serta berusaha untuk tidak menerimanya secara mentah-

mentah. Dalam hal ini khalayak berusaha untuk menggunakan kerangka 

kodenya sendiri. 
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F.Metode Penelitian 

F.1 Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan oleh peneliti adalah pendekatan Kualitatif. Menurut 

Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2002: 2) mendefinisikan metode kualitatif 

adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis 

atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Pendekatan ini lebih 

berorientasi pada sifat alamiah (naturalistic) karena penelitiannya dilakukan pada 

kondisi yang alami. 

Dalam hal ini Hijaber Sister Community menjadi objek peneliti serta akan 

diberikan data-data hasil wawancara dan dokumentasi serta informasi-informasi yang 

berkaitan dengan aktivitas komunikasi. Oleh  karena itu penelitian ini sebagai bagian 

dari kebutuhan yang tidak boleh diisolasikan kedalam variable tertentu atau tidak bisa 

dilakukan di sebuah laboraturim melainkan hanya dilapangan. 

F.2 Tipe Penelitian 

Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian deskriptif. Menurut 

Mardalis (2009:26) penelitian deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan apa yang 

berlaku. Didalamnya terdapat upaya mencatat, mendeskripsikan analisis dan 

mengiterpretasikan kondisi-kondisi yang terjadi atau ada. Metode ini dilakukan 

secara terus-menerus pada suatu objek penelitian. Penelitian deskriptif kualitatif yaitu 

prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau 

lisan (Bogdan dan Taylor dalam buku Ruslan 2005: 12). Jadi peneliti 
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mendeskripsikan bagaimana Makna Wanita Cantik dalam Iklan Kosmetik Wardah 

menurut Hijaber Sister Community Malang, dengan cara wawancara dan 

dokumentasi untuk mengumpulkan data-data yang dibutuhkan dalam penelitian. 

F.3 Tempat dan Waktu Penelitian 

Tempat penelitian merupakan tempat yang menjadi sasaran dalam melakukan 

penelitian. Pemilihan tempat harus bisa menunjang dalam rangka mendapatkan data 

yang lengkap serta orang-orang yang berada pada tempat atau lokasi mengetahui 

tentang permasalahan yang menjadi objek penelitian. Sedangkan pemilihan waktu 

penelitian juga berdasarkan pertimbangan peneliti untuk mendapatkan hasil penelitian 

yang diinginkan. 

Berdasarkan hal yang telah diuraikan diatas, maka peneliti memilih Hijaber 

Sister Community yang beralamat Jln.Margo Basuki No.52 A Malang. Sedangkan 

untuk waktu penelitian mulai tanggal 30 November 2015 – 04 November 2015. 

Alasan peneliti memilih anggota dari HSC ini karena di HSC ini memiliki sumber 

daya manusia yang beragam dan juga berkualitas. Terbukti dengan banyaknya 

kegiatan yang pernah dislenggarakan. 

F.4 Subjek Penelitian 

Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah Hijaber Sister 

Community Malang yang berada di Jl.Margo Basuki no.52 A Malang. Pada 

penelitian ini subjek penelitian ditentukan melalui teknik purposive sampling yang 

termasuk dalam pengambilan non-probably sampling. Purposive sampling yaitu 
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teknik pengmbilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Disini 

dimaksudkan adalah orang yang dianggap paling tau sehingga memudahkan peneliti 

menjelajahi objek yang diteliti. Sedangkan non-probably sampling yaitu pemilihan 

sampel berdasarkan karakteristik tertentu yang dianggap mempunyai sangkut pautnya 

dengan karakteristik populasi (Sugiyono, 2013:53). Dalam penelitian ini yang 

dijadikan subjek penelitian adalah anggota Hijaber Sister Community Malang. 

Berikut adalah karakteristik subjek yang akan dipilih peneliti untuk dijadikan sebagai 

sumber informasi: 

1. Anggota HSC yang masih aktif 

2. Anggota HSC yang mengetahui iklan kosmetik wardah 

3. Anggota HSC yang memperhatikan iklan kosmetik wardah 

4. Anggota HSC yang bersedia terlibat untuk wawancara 

Dua puluh orang yang merupakan anggota HSC malang yang telah berhasil 

peneliti temui untuk keperluan pengumpulan data penelitian, dan dalam hal tersebut 

telah terseleksi lima orang subjek yang memenuhi syarat menjadi subjek penelitian. 

Berikut table pemilihan subjek: 
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Tabel 1.1 

Tabel Penentuan Subjek 

No 
Kategor

i/Nama 

Anggota 

HSC yang 

masih aktif 

Mengetahui 

iklan Wardah 

di televisi 

yang 

dijadikan 

acuan 

penelitian 

Memperhatik

an iklan 

produk 

Wardah 

tersebut 

Bersedia 

terlibat dalam 

wawancara 

mendalam 

(indept 

interview) 

1 Haura √ √ × × 
2 Nola × × × × 
3 Ninis × × × × 
4 Sonya √ √ × × 
5 Tiara × × × × 
6 Hida √ √ √ √ 
7 Fajrina √ √ × × 
8 Sofia × × × × 
9 Elya √ √ × × 
10 Diah √ √ √ √ 
11 Via × × × × 
12 Mega √ √ × × 
13 Nining × × × × 
14 Endang × × × × 

15 Yuli √ √ × × 
16 Ririn × × × × 
17 Nuri √ √ × × 
18 Rohma × × × × 
19 Dessy √ √ √ √ 
20 Amel √ √ × × 
21 Vindy × × × × 
22 Icha √ √ × × 
23 Lila √ √ × × 
24 Fita × × × × 
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25 Puspita √ √ √ √ 

26 Dian × × × × 
27 Oliv √ √ × × 
28 Gita √ √ × × 
29 Rea × × × × 
30 Naila √ √ √ √ 

31 Nurma × × × × 
32 Rani √ √ × × 
33 Dewi × × × × 
34 Puput √ √ × × 
35 Tias √ √ × × 
Sumber : Olahan Data Peneliti 

Keterangan : 

√ : Memenuhi Kategori 

× : Tidak Memenuhi Kategori 

Sesuai dengan tabel penentuan subjek yang telah disajikan diatas, diperoleh 5 

subjek penelitian yang telah memenuhi kriteria. Berikut ini adalah daftar nama subjek 

penelitian yang akan berpartisipasi dan diwawancarai dalam penelitian ini, mereka 

antara lain adalah : 

1. Nurul Hidayati A  

2. Diah Putri 

3. Dessy Triana 

4. Puspita Enka Dwi A 

5. Naila Amalia 
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Berikut latar belakang dari kelima informan di atas. 

Informan 1 

Nurul Hidayati yang biasanya dipanggil Hida adalah mahasiswi aktif semester 

5 jurusan Psikologi di Universitas Muhammadiyah Malang. Hida lahir di Surabaya 

pada tanggal 11 Maret 1993. Ia memiliki ciri tinggi badan 150 cm, dengan tubuh 

yang kurus dan kulit sawo matang dan menggunkan hijab. 

 Hida merupakan pribadi yang periang, serta tidak sombong. Hal ini terlihat 

dari saat wawancara ia sering tersenyum di sela-sela memberikan jawaban. Hida 

beragama islam dan aktif dalam organisasi yang diikuti. Hida juga memiliki banyak 

teman dari organisasi yang diikutinya. 

 Hida memiliki hobby shopping dan memasak. Ia sering melakukan kegiatan 

yang berhubungan dengan hobby-nya bersama dengan teman-teman sejawatnya, baik 

teman satu kosnya maupun teman kuliahnya. Berhubungan dengan hobby 

shoppingnya ia pun lebih cenderung membeli majalah yang banyak memberikan 

informasi mengenai kehidupan wanita dan trend yang sedang marak saat ini. 

 Peneliti sangat terbantu sekali dengan informan 1 karena informan 1 banyak 

memaparkan tentang dunia wanita dan kecantikan. Banyak sekali hal-hal baru yang 

peneliti temui dalam pemaparan informan 1 dan hal itu semua sangat membantu 

peneliti dalam menggali dan mencari pemaknaan mengenai makna cantik yang ada di 

dalam iklan wardah. 
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Informan 2 

 Diah Putri yang akrab disapa Diah adalah mahasiswi Universitas Brawijaya 

jurusan Ekonomi. Diah lahir 22 tahun di kota Banyuwangi pada tanggal 6 juni 1993. 

Ia memiliki ciri-ciri  tubuh kurus, dengan tinggi badan 156 cm, dan memakai hijab. 

 Diah adalah gadis yang ceria dan aktif. Ia aktif mengikuti kegiatan UKM 

pecinta alam dikampusnya. Dengan kegiatan yang terbilang padat diah merupakan 

anak yang cukup tangguh karena dalam UKM yang ia ikuti, ia harus dapat melewati 

berbagai rintangan yang diberikan. 

 Kesehariannya diah sering menggunakan media televisi dan internet sebagai 

penunjang kebutuhannya. Dalam hal ini kebutuhan yang dimaksudkan adalah 

kebutuhan akan informasi bagi penunjang kegiatan akademik dan sumber hiburan. 

 Berdasarkan pemaparan yang diberikan oleh informan 2 peneliti sangat 

terbantu karena ada perbedaan antara penerimaan media oleh informan 2 dengan 

informan yang lain. Hal ini dapat menunjukkan bagaimana penilaian makna cantik 

diterima berbeda oleh individu yang berbeda pula. 

Informan 3 

 Dessy triana adalah mahasiswi Universitas Negeri Malang jurusan bahasa 

inggris. Ia lahir pada tanggal 9 Januari 1993 di Bali dan beragama islam. Dessy 

merupakan anak ke dua dari dua bersaudara, ia memiliki kakak laki-laki bernama 

Gilang. Ciri-ciri Dessy adalah tinggi, langsing, berkulit sawo matang, menggunakan 
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kacamata dan berhijab. Dessy memiliki hobby menulis dan dari hobby yang ia geluti 

didapat hasil karya berupa cerpen yang sering menghiasi mading kampus. Karena 

kebutuhannya maka ia menggunakan media internet dan televisi sebagai bahan 

penggalian informasi bagi kelancaran hobby menulisnya serta sebagai hiburan. 

Informan 4 

 Informan 4 dalam penelitian ini adalah gadis kelahiran Malang tanggal 25 

oktober 1990 yang bernama lengkap Puspita Enka Dwi Anjani. Puspita sapaan akrab 

dari Puspita Enka, ini merupakan mahasiswi jurusan ekonomi Brawijaya angkatan 

2010. Gadis cantik ini memiliki ciri yakni, berkulit sawo matang, hidung mancung, 

serta senyuman yang manis. 

 Sekarang Puspita bekerja di PT Araya bumi Megah bagian Departemen 

keuangan khususnya pajak. Dalam keseharian puspita menggunakan media televisi 

dan koran sebagai pemuas kebutuhannya akan informasi. Selain sebagai media 

sumber informasi, Puspita juga memilih media sebagai hiburan karena setelah 

seharian bekerja ia memerlukan media yang dapat mengurangi rasa kepenatannya. 

 Dalam proses pencarian informasi, peneliti sangat terbantu dengan informasi 

yang dipaparkan oleh informan 4. Hal ini tidak terlepas dari pengetahuan informan 

sendiri tentang dunia wanita dan perawatan tubuh yang cukup baik, serta ditunjang 

dengan sikap dari informan 4 yang sangat terbuka sengan berbagai pertanyaan yang 

diajukan oleh peneliti. Sehingga proses wawancara tidak menemui kendala yang 

cukup menghambat proses penelitian. 



31 
 

Informan 5 

 Informan terakhir adalah Naila Amalia, yang akrab disapa Naila. Ia adalah 

mahasiswi semester 3 di universitas Muhammadiyah Malang jurusan Teknik Sipil. 

Gadis yang lahir di Pasuruan pada tanggal 15 juni 1994 ini, memiliki ciri sedikit 

bersih, dengan tinggi badan 155 cm, berkulit kuning langsat, berambut panjang, dan 

mengenakan hijab. 

 Dengan karakternya yang sedikit idealism akan pemilihan segala yang 

berhubungan dengannya maka akan diseleksi dengan ketat termasuk jenis make up. 

Dalam penggunaan media, ia hanya menggunakan media televisi yang ada di tempat 

kosnya sebagai sumber informasi dan hiburan yang utama. 

 Informan 5 ini memiliki keunikan dan pola pikir yang idealis. Dan peneliti 

cukup terbantu dalam proses wawancara karena ia adalah pribadi yang cukup 

,menyenangkan dengan senyum hangat yang sering ia berikan dan kemauannya untuk 

berbagi mengenai penilaian pribadinya tentang makna cantik. 

F.5 Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data berupa: 

1. Wawancara 

Wawancara terstruktur merupakan teknik pengumpulan data dengan cara 

menyelenggarakan tanya jawab dan interview antara penelitian dengan 

subjek dan penelitian. Dalam wawancara ini pertanyaan sudah ditentukan 

oleh peneliti sebelum wawancara dulakukan. Dengan hal ini diharapkan 
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dapat diperoleh data yang diinginkan dengan bersifat menyeluruh dan 

mendalam tentang bagaimana Makna Wanita Cantik dalam Iklan Kosmetik 

Wardah Versi Kisah Dibalik Cantik Jatuh Hati (Studi Resepsi Pada Anggota 

Hijaber Sister Community di Kota Malang). 

Dimana kelima subjek penelitian tersebut telah diwawancarai oleh peneliti 

pada 02 November 2015 – 06 November 2015, baik secara formal maupun 

informal. Wawancara formal yang dimaksud peneliti adalah teknik 

wawancara yang mengajukan pertanyaan wajib yang sudah disediakan oleh 

peneliti, sedangkan wawancara informal adalah wawancara diluar pertanyaan 

wajib yang sudah disediakan peneliti. Hal tersebut dipengaruhi oleh kondisi 

fisik, lingkungan, atau objek penelitian itu sendiri. Peneliti mengajukan 9 

pertanyaan yang sama kepada lima subjek penelitian. Kelima subjek telah 

memberikan data sesuai dengan tujuan penelitian. 

2. Dokumentasi 

 Teknik ini dilakukan untuk memperoleh data-data pendukung penelitian. 

Dokumentasi adalah cara pengumpulan data yang diperoleh dari catatan 

(data) yang telah tersedia atau yang telah dibuat oleh pihak lain. Teknik ini 

bertujuan untuk mendokumentasikan kegiatan penelitian berupa wawancara. 

F.6 Teknik Analisa Data 

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data 

berlangsung dan setelah pengumpulan data dalam periode tertentu (Sugiono, 2013 : 

91). Teknik analisa data yang digunakan bersifat teknik analisis interaktif. Menurut 
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Miles dan Huberman (1992 : 16) aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan 

secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas. Analisi data 

terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersama-sama yaitu pengumpulan 

data, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan. Adapun siklus dari 

keseluruhan proses analisis data oleh Miles dan Huberman digambarkan skema 

berikut. 

Gambar 1.1 

Siklus Proses Analisa Data 

 

 

 

 

 

 
Komponen-komponen Analisa Data: Model interaktif (Miles dan Huberman, 1992 : 20) 

 

a. Reduksi Data (Data Reduction) 

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting,mencari tema dan polanya (Sugiono, 

2013 : 247). Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan 

gambaran yang  jelas, dan mempermudah peneliti melakukan pengumpulan 

data selanjutnya, dan mencari bila diperlukan. Karena data yang diperoleh dari 

Data Display Data Collection 

Verification Data Reduction 
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lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu perlu analisis data melalui reduksi 

data. 

b. Penyajian Data (Data Display) 

Setalah data direduksi, makan langkah selanjutnya adalah mendisplay data. 

Miles and Huberman dalam buku Sugiono  (2013 : 249) menyatakan yang 

paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif 

adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan mendisplay data, maka akan 

memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan selanjutnya 

berdasarkan apa yang telah dipahami. 

c. Conclusion Drawing/verification 

Langkah ketiga dalam analisis data menurut Miles and Huberman adalah 

penarikan kesimpulan dan verifikasi. Data yang sebelumnya masih tidak jelas 

setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif. Data 

yang didisplay  telah didukung oleh data-data yang mantap, maka dapat 

dijadikan kesimpulan yang kredibel. 

F.7 Teknik Keabsahan Data 

Teknik keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik kebsahaan 

triangulasi sumber. Dalam (Machmud, 2011 : 28) triangulasi sumber atau sering juga 

disebut triangulasi data, penyelidik berupaya untuk mengakses dari sumber-sumber 

yang bervariasi guna memperoleh data yang berkenan dengan persoalan yang serupa 

(data diperoleh dari berbagi informan). Hal ini berarti bahwa penyelidik telah 

membandingkan data yang diperoleh dari sumber dengan sumber lainnya. Dari 
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kondisi ini penyelidik akan sampai pada salah satu kemungkinan apakah data yang 

diperoleh konsisten atau sebaliknya berlawanan. 


