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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

1.1 Landasan Teori 

2.1.1 Khalayak dalam Komunikasi Massa 

 Komunikasi massa menurut Gerbner ialah produksi dan distribusi yang berlandaskan 

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

masyarakat Industri.
1
Berdasarkan defenisi Gebner tersebut dapat disimpulkan bahwa komunikasi

massa tersebut menghasilkan suatu produk berupa pesan-pesan komunikasi. Produk tersebut 

disebarkan dan didistribusikan kepada khalayak luas secara terus-menerus dalam waktu yang 

tetap. Namun,tanpa ada perhatian dari khalayak aktif maupun pasif, informasi dan pesan 

komunikasi massa tidak ada artinya. 

Komunikasi massa merujuk pada keseluruhan elemennya yang merupakan pembawa pesan 

seperti Koran, majalah, radio, televisi, sampai internet yang mampu menyampaikan pesan-pesan 

ke seluruh penjuru dunia. Komunikasi massa juga berfungsi sebagai pranata sosial yang tidak 

hanya membuahkan manfaat namun berperan sebagai kontrol sosial. Karakteristik komunikasi 

massa yakni sifatnya yang satu arah, contohnya televisi yang mengadakan dialog interaktif yang 

melibatkan khalayak secara langsung. Selain itu, komunikasi massa selalu ada proses seleksi. 

Komunikasi massa bertujuan untuk meraih khalayak sebanyak mungkin maka harus 

berusaha membidik sasaran tertentu, namun jumlah sebenarnya penerima komunikasi massa 

pada saat tertentu tidaklah esensial. Komunikasi massa yang merupakan proses komunikasi 

1 
Rakhmat, Jalaluddin. Psikologi Komunikasi. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007) hlm 188 
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melalui media massa (cetak maupun elektronik). Peran yang begitu penting untuk membangun 

opini masyarakat itulah yang menjadikan komunikasi massa dipilih khalayak dan dapat 

mengontrol perubahan sikap dari pesan yang didapat media. Elemen dari komunikasi massa 

dimanfaatkan masyarakat Indonesia untuk menngungkapkan pendapatnya.  

 Namun tidak hanya pendapat yang diperlukan keduanya dalam saling tukar menukar 

informasi, tetapi perlu adanya sikap yang mencerminkan dalam menilai media dan isi konten 

media itu sendiri. Masyarakat akan mencerna dan menyerap informasi dari media yang akan 

mengubah cara pandang tersebut atau bahkan tidak. Misalnya ketika seseorang melihat tayangan 

pemberitaan selebriti mengenai artis yang terkenal dan hampir setiap hari ada di stasiun televisi. 

Diawal seseorang tersebut tidak menyukai namun karena melihat realita kehidupan dan karirnya 

tiba-tiba menyukai artis tersebut. Maka jelas bahwa, dari penayangan yang berulang-ulang 

tersebut mempengaruhi perubahan sikap seseorang. 

 Sama halnya dengan para ahli komunikasi, menurut Nurudin dalam bukunya Pengantar 

Komunikasi Massa (2007) pada dasarnya Komunikasi Massa merupakan komunikasi yang 

dilakukan melalui media massa, sebab awal perkembangannya saja komunikasi massa berasal 

dari perkembangan kata media of mass communication. Nurrudin dalam Pengantar Komunikasi 

Massa (2007) menyebutkan beberapa ciri-ciri dari komunikasi massa,yakni : (a) Komunikator 

melembaga, (b) Komunikasi bersifat heterogen, (c)  Pesan bersifat umum, (d) Berlangsung satu 

arah, (e)  Menimbulkan keserempakan, (f) Mengandalkan peralatan teknis, (g) Dikontrol oleh 

Gatekeeper. 

Adapun fungsi secara umum komunikasi massa yang dikemukakan oleh Effendy dalam bukunya 

Nurudin (2007) yakni: 

a. Menyampaikan Informasi 
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Media massa adalah penyebar informasi bagi pembaca, pendengar, atau pemirsa. Berbagai 

informasi dibutuhkan oleh khalayak media massa yang bersangkutan sesuai dengan 

kepentingannya. 

b. Mendidik 

Media massa banyak menyajikan hal-hal yang sifatnya mendidik seperti melalui pengajaran 

nilai, etika, serta aturan-aturan yang berlaku kepada pemirsa, pembaca atau pendengar. 

c. Menghibur 

Fungsi ini bertujuan untuk mengurangi ketegangan pikiran khalayak, karena dengan 

membaca berita-berita ringan atau melihat tayangan hiburan di televisi dapat membuat 

pikiran khalayak segar kembali. 

d. Melakukan pengawasan sosial 

Media melakukan penyebaran informasi mengenai kejadian-kejadian dalam lingkungan maupun 

yang dapat membantu khalayak dalam kehidupan sehari-hari. 

Berbicara mengenai komunikasi massa, tidak akan lepas dari efek yang ditimbulkannya. 

Efek komunikasi massa sering disadari oleh khalayak, namun sedikit sekali orang yang 

memahami gejala komunikasi massa. Dalam bukunya Psikologi Komunikasi (2007), Jalaluddin 

Rakhmat menjelaskan mengenai efek komunikasi yaitu ketika kita ingin tahu bukan untuk apa 

kita membaca surat kabar atau menonton televisi, melainkan bagaimana surat kabar dan televisi 

menambah pengetahuan, mengubah sikap atau menggerakan perilaku kita. Kajian komunikasi 

massa tidak terlepas dari peran khalayak. Khalayak sendiri merupakan kelompok tertentu dalam 

masyarakat yang menjadi sasaran komunikasi. Dalam hal ini, khalayak memiliki peran dalam 

berlangsungnya proses komunikasi massa. Tanpa adanya khalayak, komunikasi tidak berjalan 

dengan sempurna. 
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2.1.2 Perkembangan Media Elektronik  

 Media elektronik merupakan media yang memerlukan alat elektronik untuk mengakses 

kontennya. Media elektronik seperti televisi dan radio memiliki sejarah yang sangat berbeda 

dengan media cetak. Sebagai produk revolusi industri dan teknologi keduanya muncul ketika 

demokrasi di Amerika Serikat.Karenanya, media elektronik sudah bersifat demokratis dan sejak 

awal khalayaknya adalah masyarakat luas. 

 Bila kita mengingat sejarahnya, perkembangan elektronik mulai terjadi pada abad 20, yang 

mana melibatkan tiga komponen yang paling utama, antara lain yaitu sebuah tabung yang hampa 

udara (vacuum tube), transistor dan sirkuit terpadu (integrated circuit). Perkembangan teknologi 

komunikasi kini sudah semakin pesat, dan kemajuan teknologi secara sadar ataupun tidak sadar 

telah banyak mengubah pola kehidupan masyarakat. 

 Dahulu media elektronik menuntut khalayak untuk memberikan perhatian secara penuh karena 

apa yang disiarkannya tidak diulang. Berbeda dengan media cetak, yang kapan saja kita dapat 

mengulang untuk membacanya. Namun, dengan adanya teknologi audia dan video kemudian 

mengubahnya, karena kita dapat merekam acara tertentu untuk menikmati kapan saja diluar saat acara 

itu disiarkan. Pada dasarnya tontonan bergerak sudah lama ada. Namun tidak urung ketika film layar 

lebar untuk pertama kali ditayangkan pada tahun 1894 dan tanggapan khalayak begitu besar. 

 Disebutkan bahwa: “Masyarakat sangat antusias menyambut tontonan baru itu. Teriakan 

mereka terdengar tanpa henti. Semua hal mereka soraki, termasuk pencipta film Mr. Edison.”
2
 

 

 Media elektronik memberikan pengaruh besar pada setiap era. Banyak karya jurnalistik 

yang dahulu sebelum ada media elektronik, hanya mengandalkan media cetak. Bahkan karena 

adanya pengaruh revolusi industri dan teknologi tersebut memberikan dampak positif dengan 

                                                      
2
William L.Rivers. Media Massa dan Masyarakat Modern: Media Elektronik. (Jakarta: Kencana.2003), hlm 60 
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meningkatnya efisiensi dan kecepatan fungsi media cetak. Media elektronik yang merupakan 

buah dari revolusi industri dan teknologi, telah berjasa melipatgandakan khalayak. Karena 

adanya kemajuan teknologi kini memudahkan peliputan dan pemberitaan. 

  Media elektronik yang merupakan buah hasil perkembangan  teknologi komunikasi. Tidak 

dapat kita pungkiri perubahan teknologi komunikasi ini memiliki beberapa dampak terhadap 

kehidupan masyarakat. Dilihat dari sudut pandang budaya, perubahan ini memiliki beberapa dampak 

positif dan juga negatif. Dampak positif dari perkembangan teknologi ini adalah dengan mudahnya 

penyebaran informasi dari sini kita bisa belajar hal-hal positif dari budaya lain misalnya ketika 

masyarakat Indonesia yang terbiasa dengan “jam karet”, dengan perkembangan teknologi 

komunikasi yang begitu pesat ini kita dapat belajar dari negara-negara maju tentang bagaimana 

mereka menerapkan etos kerja yang tinggi dan displin yang nantinya dapat perdampak memajukan 

bangsa kita sendiri. 

 

2.1.3 Televisi Media Siar 

 Televisi adalah media massa elektronik yang bersifat audio visual serta memiliki 

kemampuan memainkan gambar sehingga menstimulasi pendengaran dan penglihatan. Namun 

nyatanya prinsip dasar televisi lebih rumit, karena suara dan gambar diatur sedemikian rupa agar 

tersaji dan diterima oleh khalayak secara sinkron. Ada banyak pendapat yang menyatakan bahwa 

informasi dari televisi diingat lebih lama dibanding dengan yang diperoleh ketika membaca 

media cetak. Bahkan dengan informasi yang disuguhkan persis sama. Hal itu mungkin saja 

terjadi karena adanya visualisasi berbentuk gambar dan suara. 

 Lalu apa fungsi dari visualisasi? Visualisasi tersebut berfungsi sebagai penambah dan 

pendukung narasi yang dibaca reporter atau newsreader. Sehingga, dalam menerima informasi, 
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khalayak tidak hanya menggunakan satu indera, namun dua indera yaitu mata dan telinga. 

Karena sifatnya yang menarik mata, sehingga sebagian besar siaran televisi adalah nonberita. 

Namun, peran televisi sebagai media pemberitaan terus berkembang. Meskipun demikian, tidak 

ada satu pun dari kita mengakui bahwa televisi benar-benar mempengaruhi kita. Pada 

kenyataannya, televisi adalah media massa yang paling kuat dan paling berpengaruh. 

 Seperti yang dikemukakan oleh Folkerts dan Lacy dalam bukunya, The Media in Your Life 

bahwa televisi tidak pernah statis. Mengapa demikian? Itu disebabkan karena televisi mengubah 

kehidupan orang, walaupun hanya mengarah pada penataan rumah mereka saja. Seperti yang 

dikemukakan oleh Lynn Spigel yang mana ia memberi contoh dalam sebuah majalah wanita 

tahun 1950 di Amerika membahas cara menata perabotan rumah untuk menyimpan televisi 

sebagai pengganti perapian dan piano tradisional.
3
Dalam jurnalistik televisi, berita dapat 

diklasifikasikan menjadi tiga jenis yaitu hard news (berita berat) dimana berita yang mengulas 

peristiwa penting bagi masyarakat luas, contohnya berita ekonomi, kriminal pendidikan dan 

politik. Soft news (berita ringan), berita seperti ini juga sering disebut feature. Informasi yang 

disampaikan biasanya mengenai tempat wisata, kuliner, lifestyle, dan lain-lain. Investigative 

report merupakan jenis berita eksklusif berdasarkan penyelidikan dan membutuhkan waktu yang 

lama untuk menyajikan informasinya. 

 Karena mampu menampilkan hal-hal yang menarik yang ditangkap oleh indra pendengaran 

dan pengelihatan, mampu menampilkan detail suatu peristiwa maka afek persuasifnya lebih kuat 

dibandingkan media lainnya. Media siaran ini mampu mengolah dan membentuk opini khalayak 

ketika menyaksikannya. Opini yang dihasilkan pun sesuai apa yang disaksikan berupa positif 

bahkan negatif. Jenis dan bentuk informasi apa yang diberikan oleh media kepada masyarakat 

                                                      
3
Mulyana, Deddy. Komunikasi Kontekstual:Teori dan Praktik Komunikasi Kontemporer . (Bandung: Remaja 

Rosdakarya.2011),hlm 483 
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belum tentu bisa tersampaikan sepenuhnya. Hal itu disebabkan adanya proses penyaringan 

masyarakat kepada salah satu bentuk informasi terbatas pada tingkat pendidikan dan 

pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat tertentu. Televisi yang notabene merupakan media 

massa, diharapkan menyajikan informasi atau berita secara objektif.  

 

 

 

 

2.1.4 Pemberitaan Membentuk Opini Khalayak 

  Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, berita adalah keterangan tentang kejadian atau 

peristiwa; pemberitahuan; pengumuman, siaran, warta.
4
 

 Berita merupakan sebuah informasi yang disampaikan oleh seseorang baik secara langsung 

maupun melalui media. Sebuah informasi bisa dikatakan sebagai berita apabila anda ketahui hari 

ini dan yang tidak anda ketahui. Perumpamaannya, jika ada seekor gajah yang dapat berenang itu 

bukan merupakan sebuah berita namun apabila ada seekor gajah yang dapat terbang maka itu 

dapat dikatakan sebagai sebuah berita. Dengan begitu menunjukkan bahwa sesuatu yang tidak 

wajar bisa menjadi sebuah berita yang  bernilai. Dalam kehidupan, apa yang kita lihat tidak 

selalu sama dengan yang kita dengar. Maka perlunya mengkaji dan menelusuri tentang berita 

yang kita dengar maupun dilihat. Bahkan isi berita pun terkadang tidak sama seperti makna 

beritanya. 

 Dalam sebuah berita yang dilaporkan oleh pewarta atau reporter dimana sebagai perantara 

dan informan masih banyak yang tidak sesuai berdasarkan fakta dan sumber dari kelayakan 

sebuah berita. Sebaiknya berita tidak sekedar informasi yang dibaca maupun didengar khalayak, 

                                                      
4
 Wahya, Suzana, Ernawati.Kamus Bahasa Indonesia,(Bandung:Ruang Kata Imprint Kawan Pustaka.2013),hlm 102 
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namun harus memiliki kelayakan dan mampu memnbentuk opini dari setiap orang yang 

membaca dan menyaksikan berita tersebut serta apakah berita yang disampaikan tersebut 

rasional. Opini masyarakat yang terbentuk tentu saja berbeda-beda juga apabila dikomunikasikan 

pada pembaca lain yang maknanya berbeda. Maka dari itu tidak jarang kita mendengar 

“pandangan yang sama dari peristiwa yang sama atau pandangan yang berbeda dari sumber yang 

sama” seperti yang dijelaskan oleh Herbert Strentz.
5
 Berita memiliki hubungan yang saling 

terikat dengan sistem komunikasi, dimana sistem komunikasi merupakan gambaran dari sistem 

pers khususnya pers di Indonesia. Simpang siurnya sebuah pemberitaan akan memicu opini 

masyarakat terbatas pada satu media. Disini, peran pewarta diharapkan mampu mengolah opini 

masyarakat untuk bersikap objektif terhadap suatu pemberitaan. 

 Era modern ini, sebuah berita menjadi sesuatu yang sangat penting dan dibutuhkan setiap 

orang. Hal itu terjadi karena di dalam isi berita terdapat informasi yang menjadi acuan hidup 

seseorang. Seperti halnya pemberitaan mengenai harga bahan pokok seperti harga lombok atau 

cabe yang kian pedas sepedas rasanya. Bahkan sebuah pemberitaan melalui media massa mampu 

mengubah dan mengarahkan perilaku khalayak. Sejak dahulu, sebuah berita sering dimanipulasi 

demi kepentingan pihak perusahaan televisi. Banyak media berita telah belajar memanipulasi 

sumber berita dengan menyusun peristiwa semu. Bahkan antara fakta dengan palsu sebuah berita 

sangat mudah disamarkan. 

 

2.2 Dakwah Sebagai Ibadah 

Berdakwah merupakan aktivitas yang sering dilakukan seorang muslim dan hal itu pula 

dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Bahkan Allah SWT berfirman dalam Al Qur’an surah Al 

                                                      
5
Widyawati.Fact or Fake. (Malang: Media Mahasiswa. 2015), hlm 63 
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Fushshilat ayat 33  yang artinya, “Dan siapakah yang lebih baik ucapannya daripada orang yang 

menyeru (berdakwah) kepada Allah dan beramal shalih serta mengatakan; ‘Sesungguhnya aku 

termasuk orang-orang muslim’.” Penjelasan ayat tersebut menunjukkan bahwa tidak ada 

seorangpun yang lebih baik ucapannya daripada orang yang berdakwah ilallah. 

 
2.2.1 Pengertian Dakwah 

Secara umum, pengertian dakwah adalah sebuah ajakan atau seruan kepada yang baik. 

Dakwah mengandung ide-ide dengan progresivitas, sebuah proses terus menerus dalam 

mewujudkan tujuan dakwah.  Secara terminologis, dakwah adalah mengajak atau menyeru 

kepada orang lain untuk mengikuti jalan Allah SWT. Intinya adalah dakwah merupakan suatu 

cara untuk mengajak untuk menjalankan ketentuan-ketentuan Allah dan memperoleh ridha-Nya 

yang telah dilakukan oleh Rasulullah SAW dahulu. Sehingga dapat dikatakan dakwah 

merupakan ibadah. 

 

2.2.2 Macam-macam Dakwah 

Dakwah dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti menggunakan lisan, tulisan, 

lukisan, audio visual dan akhlak. Maka dari itu dakwah terbagi kedalam tiga macam yakni: 

1. Dakwah bil lisan, dakwah yang dilakukan secara lisan atau langsung diungkapkan dengan 

kata-kata. Misalnya dalam bentuk ceramah , khutbah dan pengajian. 

2. Dakwah bil Hal, dakwah yang dilakukan dengan cara memberi contoh perbuatan nyata 

tentang apa yang ingin disampaikan melalui dakwah. 

3. Dakwah bil Qalam, dakwah jenis ini dilakukan dengan media tulisan, baik tulisan cetak 

maupun media elektronik. Contohnya yaitu penerbitan atau perbanyakan kitab suci Al 

Qur‟an dan kumpulan hadits. 



19 
 

2.2.3 Elemen dakwah 

1. Da‟I (Pendakwah) 

Da‟I adalah orang yang melaksanakan dakwah baik secara lisanmaupun tulisan. 

2. Mad‟u (Objek Dakwah) 

Mad‟u adalah target atau orang yang menerima dakwah baik secara individu maupun 

kelompok. 

3. Metode (Thariqah) 

Metode adalah cara yang digunakan da‟I untuk menyampaikan pesan dakwah atau 

serentetan kegiatan demi mencapai tujuan dakwah. Adapun tiga metode yang menjadi 

dasar dakwah: 

a. Hikmah, yaitu berdakwah dengan memperhatikan situasi dan kondisi sasaran dakwah 

dengan menitikberatkan pada kemampuan mereka, sehingga di dalam menjalankan 

ajaran Islam selanjutnyamereka tidak lagi merasa terpaksa atau keberatan. 

b. Mauidhah Hasanah, adalah berdakwah dengan memberikan nasihat-nasihat atau 

menyampaikan ajaran Islam dengan rasa kasih sayang, sehingga nasihat dan ajaran 

Islam yang disampaikan itu dapat menyentuh hati mereka. 

c. Mujadalah, yaitu berdakawah dengan cara bertukar pikiran dan membantah dengan 

cara sebaik-baiknya dengan tidak memberikan tekanan-tekanan dan tidak pula 

dengan menjelekkan yang menjadi mitra dakwah. 

 

4. Materi dakwah (Maddah) 

Isi pesan yang akan disampaikan da‟I kepada mad‟u yang didalamnya terdapat pesan 

aqidah meliputi keimanan kepada Allah SWT. Pesan syariah meliputi masalah 
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peribadatan seperti ibadah sholat, zakat, puasa dan haji serta mu‟amalah. Pesan akhlak, 

meliputi akhlak kepada Allah. 

5. Media  

Media yang dimaksud adalah alat-alat yang digunakan untuk menyampaikan ajaran 

agama Islam. 

6. Efek (Atsar) 

Efek atau pengaruh adalah perbedaan antar apa yang dihasilkan ketika penerima sebelum 

dan sesudah menerima pesan dakwah. 

a. Efek kognitif, terjadi apabila ada perubahan pada apa yang diketahui, dipahami, dan 

dipresepsi oleh khalayak, efek ini berkaitan dengan transmisi pengetahuan, 

keterampilan, kepercayaan atau informasi. 

b. Efek afektif, efek ini timbul jika ada perubahan pada apa yang dirasakan oleh 

khalayak, rasa senang, rasa benci yang berkaitan dengan emosi sikap serta nilai. 

c. Efek behavioral, efek ini merujuk pada perilaku nyata yang dapat diminati, yang 

meliputi pola tindakan atau kebiasaan tindakan si pelaku.
6
 

 

 

 

2.3 Fashion sebagai Komunikasi  

Fashion sebuah kata yang sangat familiar ditelinga kita. Pakaian tidak luput dari bentuk 

dari sebuah fashion. Tidak sekadar fungsi dan estetika yang ditonjolkan, akan tetapi ada 

transmisi pesan di dalamnya. Fashion dan pakaian dapat dikatakan sebagai unsur dari 

komunikasi nonverbal, karena tidak menggunakan kata-kata lisan atau tertulis. Bahkan 

                                                      
6
 Ilaihi, Wahyu. Komunikasi Dakwah.(Bandung: Rosdakarya.2010),hlm 19-21 
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komunikasi nonverbal-lah yang memperkuat makna harfiah slogan atau merek tersebut. Dalam 

sebuah jurnal, yang mengambil makna fashion dalam buku “Fashion Sebagai Komunikasi”, 

karya Malcolm Barnard dimana ia secara elegan dan dramatik menguraikan fashion dan pakaian 

dalam mengomunikasikan identitas sosial, seksual, kelas, dan gender. Barnard menyajikan 

sebuah sandaran yang luas bagi dasar pemikiran fashion sebagai arsitektur dan seni persuasif. 

Hal ini akan erat kaitannya dengan komunikasi artifaktual sebagai sebuah bentuk komunikasi 

nonverbal.
7
 

Dalam bukunya tersebut, Barnard pun memberikan penjelasan mengenai akar kata fashion 

dan pakaian hingga mengargumentasikan fashion sebagai sebuah entitas yang ambivalen atau 

dimana perasaan bertentangan seperti mencintai atau membenci sekaligus seseorang yang sama.  

Tidak heran jika penjelasan Barnard kemudian berkembang dalam mengupas fashion dan anti-

fashion, fashion dan remeh-temeh, serta fashion dan tipu daya.  

Fashion merupakan fenomena komunikatif. Di dalamnya terdapat negosiasi makna. 

Artinya ada dominasi dan subordinat. Jika berbicara komunikasi, maka makna adalah esensi 

utama. Semiologi menjabarkan dua jenis tingkatan makna, yakni konotasi dan denotasi yang 

muncul dari perbedaan sintagmatis dan paradigmatik. Selanjutnya, bahwa komunikasi juga 

melibatkan relasi dan posisi kekuasaan, sehingga fashion merupakan fenomena ideologis yang 

berimplikasi pada penciptaan dan reproduksi dari relasi dan posisi tersebut. 

Pakaian atau busana dapat mengisyaratkan status seseorang di lingkungannya. Tidak 

dapat dipungkiri, setiap tahunnya fashion terus berubah dengan menyesuaikan trendnya. Pakaian 

juga merupakan simbol keberadaan seseorang. Pakaian dapat menyesuaikan seseorang dimana 

dan kapan serta dalam situasi seperti apa ia berada. Misalnya ketika perayaan Tahun Baru Imlek, 

                                                      
7
Hendariningrum, R dan Edy Susilo. (2005). Fashion dan Gaya Hidup: Identitas dan  Komunikasi. Jurnal Ilmu 

Komunikasi, Volume 6, Nomor 2, Mei - Agustus 2008, 

(http://jurnal.upnyk.ac.id/index.php/komunikasi/article/download/38/42, diakses pada 22 Februari 2017 ) 

http://jurnal.upnyk.ac.id/index.php/komunikasi/article/download/38/42
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masyarakat Tiong Hoa mengenakan baju Cheongsam bagi wanita, sedangkan bagi orang Hindu 

mengenakan baju serba putih ketika ada keluarga yang meninggal. 

 Orang menggunakan jilbab atau kerudung sebagai tanda keagamaan dan keyakinan mereka. 

Menurut penelitian, sebagian orang berpandangan bahwa pilihan seseorang atas apa yang dikenakan 

mencerminkan kepribadiannya, apakah orang yang konservatif, religius, modern atau berjiwa muda. 

Beberapa orang berpendapat bahawa mereka berpakaian bukan sekedar untuk menutupi tubuh atau asal 

pantas, namun juga berusaha menciptakan kesan yang positif pada orang lain. Pada dasarnya, kita lebih 

cenderung mempresepsikan dan memperlakukan orang lain yang sama dengan cara berbeda bila ia 

mengenakan busana yang berbeda dari kita. Karena busana merupakan simbol keberadaan seseorang 

maka tidak heran apabila sesorang memkai busan atau pakaian tidak tepat pada tempat dan waktunya, 

maka akan memancing omongan bahkan protes terhadap pemakainya. Seperti salah satu pernyataan yang 

dikemukakan oleh Mc Croskey pakaian khususnya model dari pakaian jelas mengkomunikasikan 

sesuatu. Apakah modelnya mutakhir, rapi atau kusut, longgar atau ketat bahkan kancing-kancing bagian 

atasnya terbuka di luar kebiasaan.
8
 

 

2.4 Cadar atau Niqab Simbol Wanita Muslim 

Di beberapa negara, hijab masih menjadi kontroversi hingga saat ini. Beragam anggapan 

dan polemik miring dilayangkan kepada wanita berhijab. Bahkan beberapa dari mereka 

menganggap jilbab adalah simbol penindasan atau paksaan. Bahkan tidak sedikit diantaranya 

yang menyebut wanita berhijab bagian dari teroris. Jilbab adalah pakaian yang menutupi seluruh 

tubuh dari ujung kepala hingga kaki. Sedangkan, cadar atau niqab merupakan sarana untuk untuk 

menghindarkan diri dari fitnah dan dosa serta bentuk ibadah dalam menundukkan pandangan 

juga menjaga kemaluan yang berbentuk kain menjulur menutupi wajah. Dewasa ini, banyak 

                                                      
8
Mulyana, Deddy. Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar. (Bandung: Remaja Rosdakarya. 2010), hlm 396 
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persepsi mengenai hukum menggunakan cadar atau niqab. Wanita bercadar seringkali 

diidentikkan dengan orang arab atau timur-tengah. 

Adapun ketentuan memakai cadar atau menutup wajah bagi wanita adalah ajaran Islam 

yang didasari dalil-dalil Al Qur‟an, hadits-hadits shahih serta penerapan para sahabat 

Nabi Shallallahu’alaihi Wasallam serta para ulama yang mengikuti mereka. Sehingga tidak 

benar anggapan bahwa hal tersebut merupakan sekedar budaya timur-tengah. Bagi para 

muslimah yang telah mengenakan niqab itu alasannya adalah untuk menjaga kesucian hati, baik 

bagi laki-laki yang melihat ataupun buat para istri nabi. Sesuai dengan firman Allah, bahwa cara 

yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka. Singkat kata, para ulama sejak dahulu 

telah membahas hukum memakai cadar bagi wanita.Sebagian mewajibkan dan sebagian lagi 

berpendapat hukumnya sunnah (dianjurkan).  

Pendapat madzhab Hanafi menyatakan, wajah wanita bukanlah aurat, namun memakai cadar 

hukumnya sunnah atau dianjurkan dan menjadi wajib apabila hal tersebut dikhawatirkan 

menimbulkan fitnah.  

 وجميعبدنالحرةعىرةإالوجههاوكفيهاباطنهماوظاهرهمافياألصح،وهىالمختار

“Seluruh tubuh wanita adalah aurat kecuali wajah dan telapak tangan dalam serta telapak 

tangan luar, ini pendapat yang lebih shahih dan merupakan pilihan madzhab kami“
9
 

Al Imam Muhammad „Alaa-uddin berkata: 

ٍس  ها، ول صىت ذا  ت ، وك ً رواٌ ٍها ف دم ٍها ، وق ف حزة عىرة إال وجهها وك دن ال ع ب ٍ وجم

زجال  ٍه ال شف وجهها ب ع مه ك ى م ذا ت ىت ، ول ت ف ى ال ؤدي إل ما ٌ به ، وإو ش لى األ عىرة ع ب

ىت ت ف ل  ل
“Seluruh badan wanita adalah aurat kecuali wajah dan telapak tangan dalam. Dalam suatu 

riwayat, juga telapak tangan luar. Demikian juga suaranya. Namun bukan aurat jika dihadapan 

sesama wanita. Jika cenderung menimbulkan fitnah, dilarang menampakkan wajahnya di 

hadapan para lelaki” (Ad Durr Al Muntaqa, 81)
10

 

 

                                                      
9
Perkataan Ulama mahzhab Hanafi,  Asy Syaranbalali 

10
Perkataan Ulama mahzhab Hanafi, Al Imam Muhammad ‘Alaa-uddin 
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Selain mahzhab Hanafi diatas, adapun penjelasan yang lebih kuat yakni dari ayat Al 

Qur‟an surah Al Ahzab ayat 59, yang berbunyi: 

و   ل     د 
ذ  
ب ه ى   بٍ  ى      ٍ ه ى م  ل  ى ع  وٍ  ىٍ  د  ىٍ  م  ؤ  ال م  ا   و    ى  ب ى ات    ى  اج    و  ٌ  ٌ ا ٌ  ه االى بٍ    ل    س  ٌ ؤ    ف ى ف    ز  ا    و ٍ ع  ٍم  ار    ف ىر  او الل ه    ك  ى 

 ى  

Hai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang 

mu`min, Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka.Yang demikian itu 

supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu.Dan Allah adalah 

Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
11

 

Ayat tersebut merupakan ayat yang paling utama dan paling sering dikemukakan oleh 

pendukung wajibnya niqab. Dalam ayat tersebut mengandung maksud bahwasanya Allah SWT 

memerintahkan kepada para Nabi untuk menyarankan kepada istri dan anak perempuan dan istri 

orang mukmin hendaknya mengenakan dan mengulurkan jilbabnya hal tersebut agar mereka 

mudah untuk dikenal dan tidak diganggu.  

Sehingga tidak benar bahwa memakai cadar itu aneh, ekstrim, berlebihan dalam 

beragama, atau ikut-ikutan budaya negeri Arab. Adapun beberapa pendapat para ulama 

madhzhab yang menyatakan bahwa wajah wanita bukan aurat namun menggunakan niqab 

dianjurkan bahkan hingga mewajibkan. Kurangnya memahami dalam hukum mengenakan cadar, 

membuat begitu banyak presepsi dan pandangan negatif khalayak awam. Karena hal tersebut, 

khalayak sering mengait-kaitkan, wanita bercadar adalah sebagai istri teroris. Pandangan tersebut 

sebenarnya pun  tidak salah, faktanya tidak menutup kemungkinan pelaku teroris juga ada yang 

bercadar.  

Di Afghanistan, pelaku bom banyak menggunakan wanita sebagai pelakunya. Namun, 

jangan semata-mata melihat dari bagaimana perilaku wanita bercadar yang cenderung tertutup 

dan antisosial khalayak jadi menganggap semua wanita bercadar ialah teroris. Sekali lagi, 

bercadar atau berniqab merupakan cara wanita muslimah melindungi diri dari fitnah dan cara 

                                                      
11

 Penjelasan terjemahan dalam Al Qur‟an surah Al Ahzab ayat 59 

https://muslim.or.id/manhaj/mengikuti-ajaran-nabi-shallallahu-alaihi-wa-sallam-bukanlah-teroris-1.html
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untuk taat kepada perintah Allah SWT. Namun, sangat disayangkan saat ini wanita yang 

mengenakan hijab syar‟i akan menjadi target media entah di internet ataupun media televisi.  Dr 

Sherif Abdel Azeem dalam bukunya Sabda Langit  melakukan studi tetang perempuandalam 

koridor tiga kitab suci dari agama-agama besar di dunia, untuk mengetahui apakah ketiga agama 

itu memiliki kesamaan pandangan yang sama tentang wanita dalam bagian kerudung, dijelaskan 

adanya perbedaan pada ketiga agama tersebut. Kerudung dalam agama Islam tidak seperti 

kerudung dalam tradisi Kristen, yakni kerudung bukanlah otoritas laki-laki atas perempuan 

bukan pula ketundukan perempuan terhadap laki-laki.Sedangkan dalam tradisi Yahudi, kerudung 

menggambarkan kewibawaan dan superioritas perempuan bangsawan.Islam sendiri hanyalah 

tanda kesederhanaan dengan tujuan melindungi perempuan.
12

 

Namun apa yang terjadi dewasa ini, ketika para muslimah berhijrah mengggunakan hijab 

syar‟i hingga bercadar, masyarakat hingga media menyudutkan dan menuding bahwa terlalu 

fanatik, tidak modern bahkan teroris. Lalu adalah sangat ironi ketika sekarang ini kerudung yang 

bentuknya menyerupai pakaian biarawati Katolik, yang dianggap sebagai pakai suci dan dipakai 

untuk menunjukkan otoritas laki-laki, dianggap sebagai simbol “tekanan” ketika dipakai oleh 

perempuan-perempuan muslim yang sebenarnya dimaksudkan untuk melindungi diri. 

 

2.5 Radikalisme dan Terorisme 

Apa yang ada dibenak kita mendengar kata terorisme? Sebuah ancaman yang melanda suatu 

kehidupan di Negara yang menciptakan perasaan teror pastinya. Dalam Perpu Nomor 1 Tahun 2002, 

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 
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 Azeem, Sherif Abdel. Sabda Langit. (Yogyakarta: Gema Media. 2002),hlm 78 
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kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau 

kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik 

atau fasilitas internasional”. 

Seseorang dalam pengertian di atas dapat bersifat perorangan, kelompok, orang sipil, militer, 

maupun polisi yang bertanggung jawab secara individual, atau korporasi.Tindak terorisme akan 

berlangsung sejalan dengan paham radikalisme. Paham tersebut terbentuk karena rendahnya tingkat 

pendidikan, kemiskinan, budaya dan kehidupan sosial. Radikalisme merupakan suatu paham yang 

dibuat-buat oleh sekelompok orang yang menginginkan perubahan atau pembaharauan sosial dan 

politik secara drastis dengan menggunakan cara kekerasan. Keduanya saling berhubungan dimana 

rendahnya peradaban budaya dan sosial seseorang akan memicu radikalisme yang berujung pada 

kekerasan, ekstrimisme dan terorisme. Tidak ada agama di dunia ini yang menyarankan untuk berbuat 

tindakan kejahatan tersebut. 

Dalam hal ini, agaknya menarik apabila mengamati istilah yang digunakan Dawisha 

(1986), menurutnya esensial membedakan antara “terorisme” dengan “radikalisme”. Jika 

terorisme merupakan instrumen kebijakan para pelakunya, sedangkan radikalisme adalah esensi 

dari kebijakan itu sendiri.
13

 

Thornton (1964) berpendapat bahwa “terorisme” adalah penggunaan teror sebagai 

tindakan simbolis yang dirancang untuk mempengaruhi kebijaksanaan dan tingkah laku politik 

dengan cara-cara ekstranormal, khususnya penggunaan atau ancaman kekerasan.
14

Terorisme 

merupakan kejahatan yang terorganisir. Semenjak tragedi runtuhnya gedung WTC di New York, 

terorisme sering dikaitkan dengan Islam. Tidak jarang berbagai pihak menyalahkan dan 

menuding umat muslim selalu menjadi pelaku dari peristiwa yang selalu memakan korban 

tersebut. Perlu diketahui faktor pendorong tindak terorisme adalah ideologi dan teologi. Kedua 
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Tabrani, Sabirin. 2002. Menggugat Terorisme. Jakarta: Penerbit Karsa Rezeki, hlm 74 
14

ibid, hlm 70 
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faktor tersebut merupakan hal yang paling fundamental dalam pergerakan terorisme, karena 

ideologi dan teologi merupakan alasan untuk seseorang dalam melakukan tindakan radikal yang 

menguntungkan kelompoknya sendiri. 

Tentu saja dalam sebuah aksi terorisme mereka sangat memerlukan anggota, oleh sebab 

itulah melalui doktrin-doktrin radikalisme dan terorisme yang mereka ajarkan pada para anggota 

yang mereka rekrut. Tindakan terorisme sangat erat kaitannya dengan negara Timur Tengah. 

Akibat hal tersebut, kini banyak kelompok Islam radikal yang memanfaatkan situasi ini untuk 

mencapai tujuan politik mereka. Segelintir  manusia sedang mendukung toleransi dan 

perdamaian namun kelompok-kelompok radikal Islam pun kian banyak jumlahnya. Sudah jelas 

adanya penyimpangan paham terhadap maksud arti jihad. 

Teror yang paling sering dilakukan oleh teroris yaitu meledakan bom di suatu tempat 

yang telah ditargetkan dan pastinya akan memakan korban massal. Dalam peristiwa runtuhnya 

gedung WTC New York tepatnya pada tanggal11 September  2001 menyebabkan 2.751 jiwa 

tertimbun reruntuhan gedung. Perlu diketahui, tidak hanya melancarkan serangan sekali, namun 

para pelaku bom akan terus melakukan serangan kepada mereka yang tidak sejalan dengan 

ideologi mereka. Salah satu motto yang kerap digunakan kalangan aktivis muslim “Hidup Mulia 

atau Mati Syahid”, yang dimaksudkan jika mereka tidak hidup di dunia dalam pemerintahan 

Islam atau syariat Islam, maka lebih baik mati daripada terus berdosa. Di Indonesia sendiri sudah 

banyak tragedy bom yang dilakukan oleh para teroris. Contohnya Bom Bali I, Bom Bali II, Bom 

JW Marriot 5 Agustus 2003, dan Kedutaan Australia 9 September 2004.Lalu mengapa harus 

melakukan pengeboman? Apakah ada kepuasan tersendiri melihat korban-korban tewas dalam 

aksi mereka para “teroris”? Ironisnya siapapun yang melakukan pengeboman atau tindak teror, 

entah dari latar belakang agama manapun, Islam lah menjadi sorotan utama dari khalayak. 
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Menurut Nasir Abas, keempat peristiwa pemboman besar yang terjadi di Indonesia itu 

tanpa kehadiran pasukan lawan bersenjata (yaitu yang memerangi Islam) serta bukan di medan 

perang. Dimana akhirnya bukan membela Islam namun, Islam tidak jadi terbela oleh aksi-aksi 

pemboman tersebut.
15

 Bahaya jangka panjang paham ini akan merusak moral agama generasi 

muda dan tentunya merusak citra Islam Indonesia di mata dunia. 

Para pelaku teror, biasanya mengatasnamakan jihad di setiap tindakannya.padahal jihad 

fisabilillah artinya bukan holy war
16

 apalagi tindakan keji terorisme. Bahkan dahulu ada satu 

cerita ketika ada sahabat bertanya dalam hadist shahih Sunan Nasai  4209 “ Jihad apa yang 

terbaik wahai Rasulullah? Rasul menjawab “Jihad yang terbaik adalah mengatakan sebenarnya 

dalam melawan kebatilan”. Maka sudah jelas, bahwa jihad bukan berarti melakukan tindakan 

teror dengan mengatasnamakan anjuran Rasulullah SAW. Sesengguhnya tidak ada salahnya 

untuk memerangi kebatilan namun perlu diingat, dalam salah satu ayat Al qur‟an Allah 

berfirman: 

Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, (tetapi) janganlah 

kamu melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang 

melampaui batas. 
17

  

Maksud dari penggalan ayat tersebut adalah diperbolehkannya memerangi tapi tidak 

boleh melampaui batas atau melakukan penyiksakan, contohnya tindakan terorisme yang dengan 

jelas melampaui batas dan jelas dilarang untuk meneror  sebab Allah SWT mencintai rasa damai. 

Bahkan islam memiliki perumpamaan apabila membunuh satu orang maka sama saja ia 

                                                      
15

Nasir Abas. Melawan Pemikiran Aksi Bom Imam Samudra dan Noordin M.Top (Jakarta: Grafindo Media 

Creative, 2007) hlm. 43 

Nasir Abas merupakan penulis berkebangsaan Malaysia. Karya tulisnya berupa Membongkar Jamaah Islamiyah: 

Pengakuan Mantan Anggota JI tahun 2005 
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Holy War, perang suci atau jihad bagi aktivis muslim 
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  Penjelasan Terjemahan Al Qur‟an surah Al Baqarah ayat 190 
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membunuh seluruh umat manusia. Mereka lupa sebenarnya ada banyak kewajiban beribadah di 

dunia yang dapat dilakukan selama mereka masih hidup dan bahkan Allah melarang manusia 

berbuat kerusakan di muka bumi.
18

 

Adapun alasan untuk berperang yang didasari Al-Qu‟ran dan hadis-hadis. Ada tiga poin 

yang perlu dipahami, bahwa perang terjadi apabila (1) Pelanggaran perjanjian damai, (2) Umat 

islam di serang, dan (3) Adanya “fitnah” yaitu ancaman perang. 

Namun karena adanya kekeliruan pemahaman  yang berkelanjutan, menyebabkan perang 

maupun aksi teror tersebut. Padahal sudah jelas dalam Al Qur‟an tidak ada satu pun ayat yang 

memberikan perintah memerangi kaum lain agama. Demikian juga tidak ada satu ayat yang 

secara jelas menyebut nama agam lain untuk diperangi. Selain itu tidak ada ayat satu pun yang 

memerintahkan berperang ke sasaran yang bersifat umum. Bahkan tidak ada satu ayat pun dalam 

Al Qur‟an yang memerintahkan untuk memerangi suatu kaum semata-mata karena kekufurannya 

atau karena kemusyrikannya. Namun, ayat-ayat Al Qur‟an yang ada adalah akibat kekufuran dan 

kemusyrikannya yang dibarengi dengan rasa benci dan memusuhi kaum Muslimin. Sekali lagi, 

hal itu disebabkan karena adanya kekeliruan suatu paham mengenai arti berperang atau jihad. 

 

2.6 Stereotip dalam Kehidupan Sosial 

 Stereotip merupakan kepercayaan suatu masyarakat terhadap kelompok-kelompok tertentu 

secara general. Bentuk stereotip sendiri terbagi atas positif dan negatif. Tidak  sedikit orang yang 

kemudian menjadikan stereotip sebagai alasan untuk mengucilkan kelompok lain. Perlu 

diketahui, stereotip dari sisi positifnya dapat menjadi bantuan bagi masyarakat sebagai sebuah 

asumsi untuk memulai komunikasi secara tepat, dalam kondisi yang baru. Stereotip sendiri 
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Penggalan terjemahan surah dalam Al Qur’an “…sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan 

janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang 

berbuat kerusakan..” (QS Al-Qoshosh:77) 
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berfungsi mengimplementasikan kondisi suatu kelompok, dan membentuk gambaran pada 

kelompok tersebut. Melalui stereotip ini, kita dapat menentukan tindakan yang sesuai terhadap 

kelompok tersebut, sehingga kedua pihak dapat memperoleh sebuah titik temu dalam melakukan 

sebuah komunikasi. Disinilah stereotip berperan positif yang dapat membantu terjadinya 

komunikasi lintas budaya dan lintas kalangan, sehingga dapat memudahkan terjadinya interaksi 

antar orang yang berbeda latar belakang pada sebuah lingkungan secara bersama-sama. Dengan 

kondisi seperti ini akan diperoleh suasana harmonis dan nilai-nilai toleransinya sangat dijunjung 

tinggi dan tertanam dalam tiap individu.  

 Akan tetapi berbeda tentunya jika stereotip yang hadir dalam masyarakat adalah stereotip 

yang negatif terhadap suatu kelompok tertentu, dengan kondisi masyarakat yang majemuk. 

Dimana ini akan menjadi sebuah ancaman untuk mempertahankan kesatuan dalam kemajemukan 

tersebut. Stereotip yang terbangun akan menjadikan sekat yang jelas antar kelompok, sehingga 

dapat menghambat komunikasi keduanya karena terbangun jarak akibat stereotip. Bahkan lebih 

dari itu stereotip terhadap suatu kelompok bukan tidak mungkin memicu terjadinya konflik antar 

kelompok, padahal stereotip yang terbangun pada suatu kelompok tertentu belum tentu dapat 

dibuktikan kebenarannya.  

 Pada dasarnya stereotip lahir dari proses kerja otak ketika kita diperhadapkan dengan 

sesuatu hal yang baru, maka secara otomatis pendapat yang dihasilkan tentunya tidak bisa 

menjadi sebuah tolak ukur yang dapat dipegang karena pendapat tersebut bukan merupakan 

sebuah gambaran yang dapat menjelaskan secara keseluruhan tentang karakteristik sebuah 

kelompok. Stereotip menyebabkan persepsi selektif tentang orang-orang dan segala sesuatu di 

sekitar kita. Dapat dikatakan bahwa stereotip itu identik dengan prasangka. Stereotip merupakan 

komponen kognitif dari prasangka, sedangkan prasangka juga berdimensi perilaku. 
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 Mengingat media meiliki peran besar dalam mempengaruhi sikap dan tingkah laku masyarakat 

bahkan persoalan stereotip. Sebab itu,  media juga turut serta membangun dan membentuk 

pemahaman masyarakat yang lebih baik tentang sebuah kesatuan serta menjaga integrasi nasional 

dengan mengarahkan serta memberi muatan positif yang dapat membentuk karakter dan mental 

bangsa yang lebih mengedepankan kesatuan dalam kondisi yang majemuk dan tentunya berkenaan 

dengan konsep bhineka tunggal ika yang memiliki arti berbeda-beda tapi tetap satu. Disinilah media 

dapat mempersatukan keberagaman di bumi pertiwi. 

 Perlu kita sadari bahwa setiap individu terlahir dengan keunikan tersendiri sehingga tidak perlu 

disamakan dengan individu yang lain apalagi kelompok. Mendukung dan menghargai apa yang telah 

dipilih oleh orang disekeliling kita merupakan salah satu cara yang tepat dan baik demi mengurangi 

anggapan buruk dan konflik. Ketika media telah dapat menjalankan fungsinya sesuai amanat undang-

undang secara baik dan didukung pula dengan pemahaman masyarakat yang kritis dalam menyikapi 

perkembangan stereotip yang berkembang di masyarakat maka telah terbuka celah dalam mewujudkan 

kehidupan yang damai di tengah kemajemukan yang ada. Akan tetapi perlu dengan bijak menyikapi 

stereotipe bukan berarti selesai sudah masalah yang ada di tengah masyarakat yang majemuk ini 

merupakan bagian kecil dari upaya mewujudkan kedamaian. Stereotip tidak dapat dihindari dalam 

kehidupan namun dapat diminimalisir. Stereotip mempengaruhi bagaimana kita menafsirkan perilaku 

seseorang (Kunda & Sherman Williams, 1993; Sanbonmatsu dkk, 1994; Stangors & McMillan,1992)
19

 

 

2.6.1 Ancaman Stereotip 
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Sifat sensitif menjadi hal biasa dan menjadi prasangka sudah cukup membuat seseorang 

menyadari saat hidup sebagai minoritas. Kecenderungan kita berfikir--tidak sempurna dan tidak baik dari 

yang lain membuat stereotip seperti ini menjadi ancaman. Selain itu, media pun dapat dikategorikan 

sebagai ancaman stereotip. Paul Davies dan rekan-rekannya (2002,2005) meminta para pria dan wanita 

melihat serangkaian iklan dan kemudia menguji ingatan mereka tentang detail iklan tersebut. Setengah 

dari partisipan memandang iklan tersebut hanya terdiri dari stimulus netral, sementara setengahnya yang 

lain menganggap beberapa dari iklan mengandung gambaran tentang wanita yang bodoh. Adanya 

ancaman dari keharusan menghadapi suatu stereotip negatif dapat menyebabkan penurunan peforma dan 

disidentifikasi
20

 

 

2.7 Prasangka Buah dari Kontak Sosial 

Dalam bukunya Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar, Deddy Mulyana menyatakan bahwa 

suatu kekeliruan persepsi terhadap orang yang berbeda adalah prasangka, suatu konsep yang 

sangat dekat dengan stereotip. Prasangka merupakan sikap yang tidak adil terhadap seseorang 

atau suatu kelompok. Menggunakan pernyataan Ian Robertson, “Pikiran berprasangka selalu 

menggunakan citra mental kaku yang meringkas apa pun yang dipercayai sebagai khas suatu 

kelompok. Citra demikian disebut stereotip.
21

 Prasangka bermacam-macam jenisnya, yang 

populer adalah prasangka rasial, prasangka kesukuan (etnik), prasangka gender dan prasangka 

agama. 

 Prasangka merupakan salah satu fenomena yang hanya bisa ditemui dalam kehidupan 

sosial. Munculnya prasangka merupakan akibat dari adanya kontak-kontak sosial antara berbagai 
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individu di dalam masyarakat. Namun prasangka tidak muncul hanya karena faktor sosial saja 

melainkan faktor kepribadian yang turut berperan dalam membentuk prasangka atau tidak. 

Berikut penjelasan mengenai keduanya: 

 

 

a. Faktor Sosial Penyebab Prasangka 

Prasangka merupakan hasil dari adanya interaksi sosial, maka cukup mudah menemukan sebab-

sebab prasangka dalam kehidupan sosial. Karena  faktor sosial yang menciptakan prasangka antar 

kelompok setidaknya bisa dikategorikan ke dalam enam hal, yakni: akibat konflik sosial antar 

individu dan antar kelompok, akibat perubahan sosial, akibat struktur sosial yang kaku, akibat 

keadaan sosial yang tidak adil, akibat terbatasnya sumber daya, dan adanya politisasi pihak-pihak 

yang mengambil keuntungan dari adanya prasangka. 

b. Faktor Individual Pemicu Prasangka 

Sangat sering kita temui ada seseorang yang begitu mudah berprasangka tetapi ada juga yang 

rendah tingkat prasangkanya meskipun mereka sama-sama berada dalam satu situasi yang serupa. 

Seolah ada kecenderungan individu tertentu lebih berprasangka daripada individu yang lain. 

Dalam hal ini, orang yang memiliki kepribadian otoritarian (sewenang-wenang) lebih cenderung 

untuk selalu bersikap negatif terhadap orang-orang yang berbeda dengan dirinya. Seseorang yang 

memiliki ciri ini memiliki kecurigaan tinggi tehadap orang-orang asing dan orang-orang yang 

belum jelas dikategorikan masuk kelompok mana. 

 Kembali pada prasangka rasial yakni berarti rasisme dan prasangka gender disebut 

seksisme. Perilaku tersebut jelas mencerminkan kurangnya pengetahuan ataupun informasi yang 

jelas terhadap suatu objek. Berprasangka pada umumnya, tidak dapat dihindari ketika kita 
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berinteraksi. Jadi pada intinya kita tidak dapat tidak berprasangka. Wujud prasangka yang nyata 

dan ekstrem adalah diskriminasi, yaitu pembatasan atas akses sekelompok orang terhadap 

sumber daya semata-mata karena keanggotaan merek terhadap kelompok tersebut. Istilah 

prasangka atau prejudice sendiri berasal dari kata latin praejudicium yang berarti preseden atau 

penilaian berdasarkan keputusan dan pengalaman terdahulu.
22 

 
Diskriminasi yang paling terlihat adalah ras, gender, pekerjaan dan sebagainya. Faktanya, 

orang yang berprasangka cenderung mengabaikan informasi yang tidak sesuai dengan generalisasi 

mereka yang keliru dan kaku, terutama informasi dari kelompok yang menjadi objek prasangka. 

Pengaruh prasangka terhadap komunikasi dapat mengakibatkan terhambatnya proses komunikasi 

karena berlandaskan persepsi yang keliru, yang berimbas pada sikap yang diberikan juga oleh orang 

lain dimana salah mempersepsikan kita. Salah satu contohnya adalah ketika kita memandang bahwa 

orang yang berasal dari Padang pelit, orang etnis cina mata duitan, bahkan menganggap seorang 

wanita sebagai objek seks. 

 Adapun cara terbaik menghindari prasangka adalah  dengan meningkatkan kontak dengan 

mereka dan mengenal mereka lebih baik, meskipun hal ini tidak berhasil dalam segala situasi. 

Prasangka dapat terbentuk dari gen yang didapat oleh seseorang. Hipotesisnya adalah bahwa 

kecenderungan untuk tidak menyukai kelompok lain dan hal-hal lain yang bukan milik kita 

merupakan warisan yang telah terpetakan dalam gen kita. Pendekatan biologis ini berasal dari 

sosiobiologi. Bahkan prasangka pun dapat terbentuk adanya ketidakpercayaan diri dan ketakutan 

pada orang asing yang terbentuk atas gen yang didapat. Seperti halnya kita menjumpai seorang 

muslimah bercadar di suatu tempat, tidak mungkin kita tidak berprasangka terhadapnya, entah itu 

prasangka baik maupun buruk. Namun, biasanya yang mendominasi adalah prasangka buruk. 

Adanya kecenderungan untuk tidak menyukai atau memandang sesuatu yang aneh itu lah yang 
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membuat khalayak berprasangka.
23

 Tanpa kita sadari, prasangka akan menimbulkan sikap untuk 

mengkambing hitamkan sesuatu yang kita benci. 

 

2.8 Studi Resepsi atau Studi Penerimaan 

Analisis resepsi merupakan bagian khusus dari studi khalayak yang mencoba mengkaji 

secara dalam proses aktual dimana wacana media diasimilasikan melalui praktek wacana dan 

budaya khalayaknya. Menurut Muslimin dalam bukunya Tuntunan Penulisan Tugas Akhir 

Berdasarkan Prinsip Dasar Penelitian Ilmiah, ada tiga tahapan dalam metode resepsi yaitu 

1. Mengumpulkan data khalayak 

Data diperoleh dari wawancara mendalam (in depth) baik individual maupun kelompok. Namun 

wawancara kelompok dilakukan dalam bentuk Focus Grup Interview. Dalam studi resepsi perlu 

ditekankan bahwa perhatian utama ketika wawancara mendalam secara kelompok tetap harus 

berpegang pada “wacana yang  berkembang setelah diantarai media di kalangan pemirsa”, artinya 

wawancara berlangsung untuk menggali bagaimana sebuah isi pesan media tertentu menstimulus 

wacana yang berkembang dalam diri khalayaknya. Karakter khalayak yang diwawancarai 

dipertimbangkan Heterogenitas aspek sosiokulturnya. Misalnya jenis kelamin, usia, keyakinan, 

kebiasaan, tingkat pendidikan, ras, etnis, dan sebagainya. Aspek sosial merupakan aspek penting dalam 

proses produksi makna. 

2. Analis hasil 

Menganalisis hasil atau temuan dari wawancara atau rekaman proses jalannya FGD. Tahap 

berikutnya yakni peneliti akan mengkaji catatan wawancara tersebut yang berupa transkip 

wawancara yang didalamnya bisa dibedakan menjadi berbagai kategori pertanyaan, 

komentar dan lain-lain. 
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3. Interpretasi dan resepsi 

Pada tahap ini peneliti melakukan interpretasi terhadap pengalaman bermedia dari 

khalayaknya. Dalam tahap ini sebenarnya seorang peneliti tidak sekedar mencocokkan 

model pembacaan sebagaimana yang telah dirumuskan dalam acuan teoritis melainkan 

mengolaborasi dengan temuan yang sesungguhnya terjadi di lapangan sehingga 

memunculkan model atau pola penerimaan yang riil dan lahir dari konteks penelitian 

sesungguhnya.
24

 

 

2.9 Posisi Hipotesis 

Menurut Stuart Hall dalam teori resepsi atau estetik, khalayak melakukan decoding terhadap 

pesan media melalui tiga kemungkinan posisi, yaitu: 

1. Dominant ( hegemonic) reading : pembaca sejalan dengan kode-kode program (yang 

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

menerima makna yang disodorkan dan dikehendaki oleh si pembuat program. 

2. Negotiated reading : pembaca dalam batas-batas tertentu sejalan dengan kode-kode 

program dan pada dasarnya menerima makna yang disodorkan oleh si pembuat program 

namun memodifikasikannya sedemikian rupa sehingga mencerminkan posisi dan minat-

minat pribadinya. 

3. Oppositional (counter hegemonic) reading: pembaca tidak sejalan dengan kode-kode 

program dan menolak makna atau pembacaan yang disodorkan, dan kemudian 

menentukan frame alternatif sendiri di dalam menginterpretasikan pesan/program.
25
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