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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Komunikasi merupakan bagian terpenting dalam kehidupan manusia, karena pada 

kenyataannya manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan interaksi dengan orang lain, 

kelompok dengan kelompok, individu dengan kelompok dan individu dengan individu. 

Komunikasi merupakan sebuah tindakan penyampaian informasi atau pesan dari komunikator 

kepada komunikan yang dimana isi pesan tersebut bisa saja hal positif atau bahkan hal negatif. 

Manusia dituntut untuk berkomunikasi sejak ia terlahir. Bahkan dari pandangan agama, 

Tuhan-lah yang mengajarkan dan memerintahkan manusia untuk berkomunikasi.Seperti yang 

tercantum dalam Al Qur’an surah An-Nisa ayat 63 yakni, “ Mereka itu adalah orang-orang yang 

Allah mengetahui apa yang di dalam hati mereka. Karena itu berpalinglah kamu dari mereka, 

dan berilah mereka pelajaran, dan katakanlah kepada mereka perkataan yang berbekas pada 

jiwa mereka”.Dimana maksud dari ayat tersebut adalah komunikasi itu sebaiknya mengandung 

materi yang bermanfaat bagi komunikan. 

Komunikasi menurut Judy C. Pearson dan Paul E. Nelson mempunyai dua fungsi umum. 

Pertama, untuk kelangsungan hidup diri sendiri yang meliputi: keselamatan fisik, meningkatkan 

kesadaran pribadi, menampilkan diri kita sendiri kepada orang lain dan mencapai ambisi pribadi. 

Kedua, untuk kelangsungan hidup bermasyarakat, tepatnya untuk memperbaiki hubungan sosial 

dan mengembangkan keberadaan suatu masyarakat
1

Dalam kajian Ilmu Komunikasi terdapat fungsi yang meliputi komunikasi strategi dakwah. 

Dimana bagi seorang muslim, berdakwah merupakan aktivitas yang telah diserukan oleh Nabi 

Muhammad SAW. Dakwah sendiri merupakan cara untuk mengajak menjalankan ketentuan-
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ketentuan Allah dan memperoleh ridha-Nya. Dakwah bersifat universal atau tidak terikat waktu 

dan holistik. Dakwah dapat dilakukan dengan cara apapun dengan tujuan agar seseorang berbuat 

kebajikan dan menjauhi perbuatan mungkar. 

 Aktivitas dakwah sama halnya dengan berjihad di jalan Allah SWT. Jihad menurut syariat 

Islam adalah berjuang dengan sungguh-sungguh. Jihad dilakukan untuk menjalankan misi utama 

manusia yaitu menegakkan agama Allah dengan cara-cara sesuai yang dengan garis perjuangan 

Rasulullah dan Al-Quran. Berbincang mengenai jihad, khalayak awam sering mengaitkannya 

dengan perang suci yang merupakan suatu kesalahan reduktif, karena perang sendiri hanyalah 

salah satu pengertian dan wujud dari ajaran jihad yang bersifat temporal. Jihad sendiri yang 

dianjurkan oleh Rasulullah meliputi dakwah, pengendalian diri dan bersikap sabar menghadapi 

berbagai penganiayaan yang dilakukan orang-orang musyrik. 

 Indonesia yang merupakan Negara muslim terbesar di dunia, tidak jauh dari aktivitas 

berjihad. Dewasa ini, banyak sekelompok orang yang menyalahartikan konsep jihad tersebut. 

Berbagai alasan yang melatarbelakangi jihad dilakukan. Doktrin dari berbagai pemimpin 

kelompok agama, agama yang tidak imbang dengan tauhid serta adanya fanatisme yang 

berlebihan. Sikap yang demikian tersebut memancing konflik di beberapa kalangan. Fanatisme 

sering dikaitkan dengan terorisme. 

 Berbicara mengenai tindak kejahatan terorisme dimana merupakan peristiwa yang 

beberapa kali terjadi di setiap Negara tidak terkecuali Negara Indonesia sendiri. Enam belas 

tahun silam, tepatnya pada 11 September  2001, menara kembar World Trade Center di New 

York runtuh dalam hitungan menit. Sebanyak 2. 751 orang dikabarkan tewas dalam tragedi 

mengerikan tersebut. Sontak, saat itu Presiden AS langsung menunjuk dalang dari peristiwa 

tersebut adalah Osamah bin Laden. Perkataan “Perang Salib” merupakan fakta nyata yang keluar 
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dari mulut Bush dan akhirnya ia pun meralat dugaannya.
2
 Selang setahun, peristiwa yang sama 

pun terjadi di Indonesia tepatnya 12 Oktober 2002, ledakan bom besar terjadi di Bali 

menewaskan 202 orang dan menciderai kurang lebih 209 orang. Tanpa menunggu lama, lagi-lagi 

telunjuk terarah kepada kaum muslimin. Abu Bakar Ba’asyir , Imam Samudra dan Noordin 

M.Top diduga merupakan otak dibalik peristiwa bom Bali tersebut. 

Seperti yang baru-baru ini, seorang pelaku bom bunuh diri ditangkap oleh Anggota Tim Densus 88 

Antiteror pada tanggal 10 Desember 2016. Fakta yang mengejutkan adalah pelaku bomber merupakan 

wanita bercadar. Menurut Kabag Mitra Divisi Humas Polri Kombes Pol Awi Setiyono, Dian Yulia Novi 

(pelaku) ingin amaliyah. Bahkan sebelum melakukan aksinya, DYN sempat mengirim paket di dalam 

kardus yang berisisurat wasiat untuk keluarganya di Cirebon. Dikutip dari portal berita online Antara, Senin 

(19/12) yang menyebutkan bahwa “Ada dua perempuan terduga teroris yang akan jadi pengantin, DYN 

yang ditangkap di Bekasi, Jawa Barat dan IP ditangkap di Purworejo, Jawa Tengah,” kata Kepala Bagian 

Penerangan Umum Polri Kombes Martinus Sitompul di Mabes Polri.
3
 

 Bom tersebut ditujukan ke Istana Negara dan target dari aksi tersebut saat pergantian 

Paspampres. DYN disiapkan sebagai “Pengantin” bom oleh kelompok teroris bentukan Bahrun 

Naim Kelompok teroris tersebut ada kaitannya dengan kelompok radikal Isis. Dimana seperti 

yang diketahui kelompok radikal Isis tersebut sangat bertolak belakang dengan ajaran Islam. 

Kelompok teroris dari Suriah tersebut reputasi kejinya telah tersiar ke seantero negeri. Doktrin 

yang mereka sampaikan itu menyangkut keyakinan soal aksi “amaliyah
4
”. 

 Mengingat pelaku seorang wanita bercadar, maka semakin banyak masyarakat luas yang 

memandang negatif wanita bercadar. Dalam buku Karakter Wanita Muslim karangan Dr. Sayyid 
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Muhammad Namir bahwa sebagai ad-Dien, Islam punya konsep secara filosofi maupun praktis. 

Untuk menjadi muslimah yang baik, seorang perempuan perlu mendapatkan bimbingan, baik 

rohani maupun akal pikirannya. Inilah dampak dari pembinaan Islam terhadap perempuan dan 

kemampuannya.
5
 Dimana berbagai aspek moral dan etika juga perlu dibenamkan pada pola pikir 

mereka. Melihat peristiwa 10 Desember 2016 tersebut maka stereotip negatif akan disematkan 

oleh masyarakat kepada wanita-wanita bercadar lainnya. DYN termakan doktrin mengerikan dari 

paham terorisme, yang mengakibatkan dirinya berani menjadi pengantin bom bunuh diri dan 

sukarela untuk menyerang negara sendiri.. 

 Doktrin semacam itu memang telah disiapkan secara matang oleh kelompok terorisme atau 

radikalisme. Suatu paham yang dibuat-buat oleh sekelompok orang yang menginginkan 

perubahan atau pembaharauan sosial dan politik secara drastis dengan menggunakan cara 

kekerasan itu lah radikalisme. Paham seperti ini sangat berhubungan dengan tindakan teror. 

Bahkan pengertian Terorisme diatur dalam Perpu Nomor 1 Tahun 2003, yang dimaksud dengan 

tindak pidana terorisme adalah setiap tindakan dari seseorang yang dengan sengaja 

menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut 

terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara 

merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain.
6
 

 Menurut Muhammad Mustofa, kata Terorisme berasal dari Bahasa Perancis yaitu le terreur 

yang semula dipergunakan untuk menyebut tindakan pemerintah hasil Revolusi Perancis yang 

mempergunakan kekerasan secara brutal dan berlebihan dengan cara memenggal 40.000 orang 
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yang dituduh melakukan kegiatan anti pemerintah.
7
 Radikalisme akan dipermudah oleh 

rendahnya pendidikan, kemiskinan, maupun budaya dan kehidupan sosial. Karena adanya 

beberapa faktor tersebut, akan memicu radikalisme yang berujung pada tindak kekerasan, 

ektremisme dan terorisme. Semua agama apapun di dunia, termasuk agama Islam sendiri dengan 

jelas tidak mengajarkan kekerasan. Islam adalah agama yang penuh toleransi dan cinta akan 

kedamaian. Seperti yang diketahui, terorisme tergolong sebagai sebuah bentuk kejahatan, bahkan 

dikatakan sebagai kejahatan yang terorganisir. 

 Seperti yang kita ketahui, sebelum kejadian tersebut telah banyak persepsi dan prasangka-

prasangka yang ditujukan kepada wanita yang hampir menutupi seluruh badannya dengan cadar 

tersebut. Sehingga kian negatif stereotip yang disematkan oleh khalayak kepada wanita bercadar. 

Bercadar merupakan cara seorang wanita muslim untuk taat kepada Allah SWT. Mereka 

memilih bercadar agar mudah dikenal (sebagai muslimah). 

 Cadar merupakan kain yang menutupi wajah dan hanya mata saja yang terlihat. 

Pengetahuan wanita bercadar mengenai agama, pastinya sangat didukung dengan penampilan 

mereka. Bahkan wawasan keagamaan mereka  berkaitan dengan kehidupan sehari-hari mereka. 

Pakaian yang mereka kenakan merupakan bentuk dari komunikasi non-verbal. Hal ini tampak 

jelas pada model dan warna busana muslimah yang mereka kenakan. Warna pakaian yang gelap 

merupakan cara untuk menutup seluruh anggota tubuh dan serba lebar sebagai upaya melindungi 

diri dari pihak yang menikmati perempuan sebagai obyek pandangannya. 

 Bercadar sendiri bukan semata-mata budaya Arab. Sekali lagi, bercadar merupakan budaya 

Islam. Memakai cadar sering diidentikan dengan orang arab atau timur tengah. Padahal memakai 

cadar atau menutup wajah bagi wanita adalah ajaran Islam yang didasari dalil-dalil Al Qur’an, 
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hadits-hadits shahih serta penerapan para sahabat Nabi Shallallahu’alaihi Wasallam serta para 

ulama yang mengikuti mereka. Mengenakan niqab atau cadar bagi seorang muslimah merupakan 

hidayah dan merupakan ujian pula. Keistiqomahan seorang wanita bercadar diuji ketika begitu 

banyak cemoohan hingga tatapan sinis dari berbagai kalangan yang melihatnya. 

 Dahulu, dimana ketika masyarakat luas berpapasan ataupun berinteraksi dengan mereka 

yang mengenakan niqab, pastilah cenderung takut dan risih. Namun, dengan mulai masuknya era 

Globalisasi busana jubbah dan niqab kian berubah mengikuti zaman. Kini, jubbah gamis lengkap 

dengan niqab atau cadar tersebut mulai bervariasi warna dan modelnya. Kita sering melihat 

muslimah bercadar mengenakannya dengan warna yang selalu identik dengan warna gelap 

seperti hitam, maroon, atau coklat. Meskipun tidak semua muslimah bercadar mengikuti trend 

mobilitas, namun tidak sedikit yang memilih mengenakan jubbah, kerudung dan niqab berwarna 

terang. 

 Kembali pada kasus terorisme yang menggandeng wanita bercadar dalam aksinya, berita 

mengenai peristiwa tersebut memancing berbagai pihak untuk berargumentasi mengenai apa 

yang disaksikan. Berbagai stasiun televisi dan media online berlomba menayangkan berita Bom 

Pengantin tersebut. Setelah kejadian tersebut, salah satu televisi swasta yakni TV One melakukan 

wawancara eksklusif  yang dilakukan oleh Ecep S Yasa pada tanggal 13 Desember 2016 dengan 

pelaku bom pengantin Dian Yulia Novi alias Ayatul Nissa binti Asnawi. Salah satu cara untuk 

mengkonfirmasi dan mencari motif lain dari tindakan DYN yang ingin meletakan bom di Istana 

Negara. Televisi merupakan media massa yang paling dilihat oleh khalayak mengenai konten 

media. Dari kasus yang membuat Indonesia menjadi darurat terorisme, khalayak disini bukan 

hanya sebagai penerima pesan namun khalayak juga memproduksi makna dari tayangan tersebut. 



7 
 

Melalui tayangan eksklusif tersebut, peneliti pun ingin melihat bagaimana stereotip yang 

terbentuk setelah menyaksikan tayangan tersebut. 

 Dalam pemaknaan khalayak tentang stereotip tersebut dapat dikaji melalui analisis 

resepsi. Analisis resepsi merupakan salah satu studi khalayak dalam komunikasi massa yang 

mengkaji tentang penerimaan dan pemaknaan pesan oleh khalayak serta peranan pesan yang 

diterima oleh khalayak melalui media di dalam kehidupan sehari-hari baik sebagai topik 

pembicaraan maupun sebagai landasan dari aktivitas yang dilakukan berdasarkan topik-topik 

yang dibicarakan. Tujuan dari analisis ini, mencoba memahami bagaimana khalayak memaknai 

pesan yang disampaikan oleh media sehingga khalayak tersebut menerima dan mengikuti pesan 

yang didapatkan yang akan berfokus pada khalayak itu sendiri.  

 Melihat kasus Bom Pengantin 10 Desember 2016, peneliti ingin mengetahui bagaimana 

pemaknaan penonton muslim dan non muslim setelah melihat peristiwa tersebut mengenai 

stereotip wanita bercadar. Melihat penjelasan diatas, maka peneliti tertarik untuk membahasnya 

dalam skripsi yang berjudul “Pemaknaan Khalayak Terhadap Stereotip Wanita Bercadar Pada 

Kasus Bom Pengantin 10 Desember 2016 (Studi Resepsi Penonton Muslim dan Non Muslim 

pada Tayangan Wawancara Eksklusif di TV One)”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Dari uraian latar belakang diatas, maka dapat dibuat rumusan masalah penelitian ini 

adalah bagaimana penonton muslim dan non muslim memaknai stereotip yang terbentuk dari 

wanita bercadar dalam kasus bom pengantin 10 Desember 2016. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 
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Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pemaknaan penonton muslim 

dan non muslim dalam memahami stereotip terhadap wanita bercadar pada kasus Bom Pengantin 

10 Desember dalam wawancara Eksklusif di TV One 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Akademis 

Dengan adanya penelitian ini, penulis berharap agar hasil dari penelitian ini dapat 

digunakan sebagai pengayaan ilmu komunikasi dan dapat dijadikan referensi untuk 

pengembangan penelitian yang lebih mendalam khususnya pada bidang studi ilmu ilmu 

komunikasi dalam hal analisis resepsi oleh khalayak dan diharapkan dapat memberikan 

kontribusi positif di Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Malang. 

 

1.4.2 Manfaat Praktis 

1. Bagi Peneliti 

Penelitian ini diharapkan sebagai sarana pengembangan pengetahuan mengenai Ilmu 

Komunikasi dan hal-hal sosial yang ada di dalamnya dan keterampilan dengan terjun 

langsung sehingga dapat mengetahui apakah praktik-praktik perkuliahan yang dilakukan 

selama ini sudah efektif dan efisien. 

2. Bagi Masyarakat 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi wacana mengenai analisis resepsi terkait 

penerimaan dan pemaknaan pada sebuah tayangan serta sebagai pemahaman teori yang 

dapat dijadikan acuan dalam mengkaji fenomena yang berkembang di lingkungan. 

Membuka cara pandang masyarakat terhadap stereotip yang berkembang di kalangan 
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wanita bercadar setelah peristiwa Bom di Bekasi tersebut, sesuaikah dengan apa yang 

dilihat oleh khalayak. 

 


