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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1  Televisi dan Fungsi Televisi Sebagai Media Komunikasi Massa 

1.1.1  Televisi sebagai Media Komunikasi Massa 

Televisi merupakan agen perubahan sosial budaya yang sangat efektif. Televisi 

bukan saja sebagai benda elektronik yang didalamnya terdapat rangkaian transitoris dan 

elektro magnetik serta pemanfaatan arus listrik di udara, tetapi ia seakan-akan sebagai 

“makhluk”  yang dapat mempengaruhi ide, syaraf, kebiasaan hidup, persepsi, dan pola-

pola kehidupan. Melalui tayangan televisi, pola hidup sosial secara drastic berubah. Anak-

anak tidak lagi bermain-main di bawah sinar bulan bersama kawan-kawannya, tetapi 

hamper sebagian besar waktunya sebagian besar waktunya di habiskan di depan televisi 

(Muniati, 2003:17).   

Perkembangan televisi sebagai media massa elektronik pada awalnya dimulai 

dengan hadirnya kamera televisi yang ditemukan oleh Vladimir Zworykin pada tahun 

1923. Sampai dengan tahun 1948 kehadiran televisi dianggap diperuntukkan bagi 

masyrakat elit. Baru pada ketika tahun 1946 televisi berwarna ditunjukkan oleh CBS dan 

NBC dan tahun 1948 televisi mulai menyiarkan berita dan hiburan secara teratur maka 

perkembangan televisi sebagai media massa memasuki tahap popular sampai dengan tahun 

1987. 

Perkembangan televisi siaran di Indonesia dimulai pada tanggal 24 Agustus 1962, 

yakni bertepatan dengan di langsungkannya pembukaan pesta olahraga se-Asia atau Asean 

Games di Senayan sejak itupula televisi Republik Indonesia yang di singkat TVRI di 
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pergunakan sebagai panggilan stasiun hingga sekarang selama tahun 1962-1963 televisi 

berada di udara rata-rata satu jam sehari dengan sekala kesederhanaannya. 

 Berkenaan dengan kepentingan pemerintah dan keinginan rakyat Indonesia yang 

tersebar ke berbagai wilayah agar dapat menerima siaran televisi, maka pada tanggal 16 

Agustus 1976, Presiden Soeharto meresmikan penggunaan satelit palapa untuk 

telekomunikasi dan siaran televisi.  

 Televisi yang berada di bawah departemen penerangan, kini siarannya sudah dapat 

menjangkau hamper seluruh rakyat Indonesia. Sejak tahun 1989, TVRI mendapat saingan 

televisi siaran lainnya, yakni RCTI, yang bersifat komersiil. Secara berturut-turut berdiri 

stasiun televisi, SCTV, TPI, Indosiar, Antv, MetroTV Trans TV, yang berkedudukan di 

Jakarta, dan JTV yang berkedudukan di Surabaya (Winarni, 2003:36). 

 Bisa dikatakan televisi telah mampu meniadakan ruang dan waktu bagi siapapun 

yang menontonnya. Serata 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. Menurujt pendapat Bitter, proses komunikasi massa selain melibatkan 

unsur-unsur komunikasi sebagaimana umumnya juga membutuhkan peran media massa 

sebagai alat untuk menyampaikan atau menyebarkan informasi (Nurudin, 2007:7).  

 

1.1.2 Fungsi televisi Sebagai Media Komunikasi Massa  

 Fungsi televisi sebagai media komunikasi massa menurut Alexis S. Tan adalah 

sebagai informasi, mendidik, mempersuasi dan menyenangkan memuaskan kebutuhan 

komunikasi (Nurudin, 2007:64). Sedangkan menurut Sean MacBride, ketua komisi 
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masalah-masalah komunikasi UNESCO (1980) dalam Cangara (2015, 70-71), 

mengemukakan bahwa komunikasi tidak bisa diartikan sebagai pertukaran berita dan 

pesan, tetapi juga sebagai kegiatan individu dan kelompok mengenal pertukaran data, 

fakta, dan ide. Oleh karena itu, komunikasi massa dapat berfungsi sebagai berikut: 

1. Informasi, yakni kegiatan untuk mengumpulkan, menyimpan data, fakta dan pesan, opini 

dan komentar, sehingga orang bisa mengatahui keadaan yang terjadi di luar dirinya, apakah 

itu dalam lingkungan daerah, nasional, atau internasional. 

2. Sosialis, yakni meyediakan dan mengajarkan ilmu pengatahuan bagaimana orang bersikap 

sesuai nilai-nilai yang ada, serta bertindak sebagai anggota masyarakat secara efektif. 

3. Motivasi, yakni mendorong orang untuk mengikuti kemajuan orang lain melalui apa yang 

mereka baca, lihat dan dengar lewat media massa. 

4. Bahan diskusi, menyediakan informasi sebagai bahan diskusi untuk mencapai persetujuan 

dalam hal perbedaan pendapat mengenai hal-hal yang menyangkut orang banyak. 

5. Pendidikan, yakni membuka kesempatan utnuk memperoleh pendidikan secara luas, baik 

untuk pendidikan formal disekolah maupun untuk di luar sekolah. Juga meningkatkan 

kualitas penyajian materi yang baik, menarik, dan mengesankan. 

6. Memajukan kebudayaan, media massa menyebarluaskan hasil-hasil kebudayaan melalui 

pertukaran program siaran radio dan televisi, ataukah bahan cetak seperti buku dan 

penerbitan-penerbitan lainnya. Pertukaran ini akan memungkinkan peningkatan daya 

kreativitas guna memajukan kebudayaan nasional masing-masing Negara, serta 

memperoleh tinggi kerja sama hubungan antarnegara. 

7. Hiburan, media massa telah menyita banyak waktu luang untuk semua golongan usia 

dengan difungsikannya sebagai alat hiburan dalam rumah tangga. Sifat estetika yang di 
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tuangkan dalam bentuk lagu, lirik dan bunyi maupun gambar dan bahasa, membawa orang 

pada situasi menikmati hiburan seperti halnya kebutuhan pokok lainnya. 

8. Integrasi, banyak bangsa di dunia dewasa ini diguncang oleh kepentingan-kepentingan 

tertentu karena perbedaan etnis dan ras. Komunikasi seperti satelit dapat dimanfaatkan 

untuk menjembatani perbedaan-perbedaan itu dalam memupuk dan memperkokoh 

persatuan bangsa. 

2.2 Hiburan di Televisi 

  Pada masa awal televisi, jaringan menyediakan versi video dari acara radio, 

kebanyakan berupa komedi dan variety shows. Seperti radio, acara itu dibuat di New Work. 

Drama televisi pada masa awal di siarkan langsung dari panggung sehingga tidak ada 

sentuhan editing seperti yang ada sekarang. Axara komedi seperti Milton Berle dan variety 

shows seperti Ed Sullivanm juga merupakan siaran langsung, mengandung spontanitas 

yang menjadi ciri televisi awal. 

 Acara komedi situasi I Love Lucy dari Desi Arnaz dan Lucille Ball di tayangkan pada 

1951, merupakan acara yang signifikan bukan hanya karena ia laris tetapi jga disiarkan 

tidak secara langsung. Beberapa kamera merekam adegan. Kemudian editor film memilih 

adegan terbaik, cerita terbaik, dan ekspresi wajah terbaik untuk digabungkan dalam 

produksi final. Seperti dalam produksi film, urutan adegan dapat ditata ulang di ruang 

editing. Bahkan timing dan gerak lucu dapat ditingkatkan. Tanggung jawab akhir dalam 

hasil akhir berada di tangan editor film, bukan actor. 

 Acara hiburan mengalami beberapa tahap. Acara koboi menjadi popular di tahun 1950-

an, dan kemudian mucnul acara kuid. Genre koboi pada 1960-an di ganti dengan acara 

dokter, acara mata-mata, dan acara polisi. Memulai perubahan, sitkom tetap popular, meski 
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terus berubah-ubah seiring dengan waktu, dari Father Knows Best di 1950-an sampai All 

in the Family pada 1970-an sampai All in the Family pada 1970-an, hingga ke Friends pada 

1990-an. Reality shows, yang di pelapori oleh Survivor di CBS, mulai menjamur pada 

2000, Vivian (2008, 244-245). 

 Sebelum 1995 jaringan memproduksi beberapa acara hiburan tetap mengandalkan 

perusahan indepen untuk mayoritas acaranya. Perusahaan independen ini menciptakan 

episode prototype yang di sebut pilot untuk menarik jaringan membeli seluruh serial, 

produser acara itu akan bekerja sama dengan orang-orang programming di jaringn untuk 

membuat detailnya. Studio-studio Hollywood adalah salah satu produser terbesar yang 

menyediakan acara hiburan untuk jaringan televisi. Seperti televisi jaringan, stasiun lokal 

membeli acara hiburan sendiri, Vivian (2008, 244-245). 

2.2.1  Komedi Situasi (Sitkom) 

 Sejak 1949 sitkom telah menjadi acara popular di jam tayang utama. Acara ini 

biasanya sampai 1,5 jam, berkisah tentang orang-orang yang berada dalam situasi yang 

menyenangkan dan segar di setiap episode. Terjadi keruwetan yang menyebabkan tokoh-

tokohnya bingung, sehingga sampai pada klimak dimana isu itu di pecahkan dan semuanya 

jadi senang dan bahagia atau sampai episode berikutnya, ketika kehidupan menjadi ruwet 

lagi. Sitkom paling popular dalam sejarah televisi adalah Seinfeld di NBC, Vivian 

(2008:247). 

2.2.2 Drama episodik 

   Karakter menghadapi isu-isu di setiap episode dengan cara realis dan menggunakan 

teknik-teknik yang di adaptasi dari drama teater. Acara polisi dan detektif, seperti huruf 

besar Law and NBC, yang tayang pada 1990-an dan banyak di tiru, adalah contoh jenis 
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acara ini.  Acara ini mempunyai karakter yang terus hidup dan subplot, tetapi mempunyai 

masing-masing batasan, Vivian (2008:247). 

2.2.3 Reality Shows 

Acara ini menampilkan orang-orang biasa aktual, bukan, actor, dalam situasi terbatas. 

Acara ini dalam satu pengertian bersifat nonfiksi, tetapi konteks buatan (Artifisial) Vivian 

(2008:247). 

2.2.4 Late-Night Show 

 Tonight Show di NBC adalah campuran antara komedi, aksi panggung, dan bincang-

bincang yang strukturnya sudah berubah sejak diperkenalkan pada 1951. Acara ini di iringi 

denfan acara serupa seperti The late Show With David Letterman. Acara tengah malam 

punya kemiripan dengan Veriety show yang menarik audien prime-time pada 1950-an, 

Vivian (2008:247). 

2.3 Aspek Teoritis Perempuan dan Media Massa 

 Memasuki masyarakat industrial yang terbawa arus informasi bagaikan memasuki 

suatu wilayah hutan tiada pangkal. Masyarakat informatif menjalani hidup berdasarkan 

kekuatan informasi baik yang di lakukan secara tradisional sampai teknologi informasi 

yang canggih. Informasi   merupakan kebutuhan pokok yang dapat menunjang realitas 

bertahan untuk hidup. Setiap individu terebak dalam situasi budaya popular. Gaya hidup, 

pola makan, hubungan sosial antar psikologis dan budaya dapat dilihat melalui televisi. 

Kemajuan informasi dan teknologi terlalu cepat di bandingkandengan kemajuan 

masyarakat sendiri, sehingga ada istilah tetang kesenjangan antara kemajuan informasi dan 

kondisi masyarakat sebagai “lompatan katak”. 



 13  

 

 Sementara itu dalam kaitannya dengan relasi sosial antara laki-laki dan perempuan 

masih dapat bias gender. Perempuan masih di tempatkan sebagai objek orientasi seks 

dalam media massa terutama pada tayangan iklan televisi. Perempuan dijadikan sasaran 

utama baik untuk tujuan komersial maupun sarana pengikat imaji, dalam kajian wacana 

kritis dapat dilihat beberapa kalimat baik dalam berita politik, feature, kejadian, hiburan 

maupun iklan, perempuan masih dalam makna “subordinatif”. Oleh sebab itulah utnuk 

lebih kritis dalam menjelaskan (verklren) maupun pemahaman (verstehen) tentang 

kedudukan perempuan dalam media massa perlu adanya epistemologis kajian budaya 

(Cultural studies) dalam Muniati, (2003:18).   

2.4 Menelusuri Budaya Patriarki 

 Patriarki dapat didefinisikan sebagai suatu sistem yang bercirikan laki-laki. Dalam 

sistem ini laki-laki yang berkuasa untuk menentukan. Sistem ini dianggap wajar sebab 

disejajarkan dengan pembagian kerja berdasarkan seks. Sejarah mencatat bahwa sejak 

zaman itu, terjadi pembagian kerja berdasarkan jenis kelamin. Dari sini kemudian muncul 

perbedaan jenis pekerjaan luar (publik) dan pekerjaan dalam (domestik). Tersosialisasi 

oleh lingkungan hidupnya, maka hidup perempuan cenderung berkelompok, mengelola 

makanan dan obat-obatan. Ini berbeda dengan laki-laki yang bekerja di luar secara bebas. 

Lingkungan hidup laki-laki mensosialisasikan hidupnya berpindah-pindah. Aturan 

mengenai hidup perempuan yang hidupnya menetap. Budaya ini di namakan budaya 

matriarkat, dengan anak dikenal dari garis keturunan ibu. 

 Penjelasan budaya patriarki makin kuat dan, ketika terjadi perubahan sosial ke 

masyarakat, kemudian masyarakat ini berkembang menjadi masyarakat kapitalis, dan 

dikunci dengan sistem militerisme. Akibat perubahan sosial tersebut dalam masyarakat 
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terdapat pandangan bahwa norma manusia dianggap benar apabila dipandang dari sudut 

laki-laki. Semua ini berlaku di berbagai aspek kehidupan, sosial, ekonomi, politik, 

kebudayaan, bahkan agama. Keadaan inilah yang melahirkan segala macam diskriminasi 

terhadap perempuan, walaupun akibatnya mengenai laki-laki juga. 

  Perdebatan mengenai posisi kaum perempuan dan laki-laki ini tergantung dari 

pemahaman dan kesadaran mengenai hidup ini atau ideologi manusia itu sendiri. Namun, 

fakta sejarah selalu berulang bahwa perempuan selalu tetap melahirkan manusia baru, 

sehingga dari kenyataan ini dapat dianalisis berbagai aspek. Sehingga budaya patriarki 

sebagai suatu sistem yang bertingkat, yang telah dibentuk oleh suatu kekuasaan yang 

mengontrol dan mendominasi pihak lain (Murniati, 2004:79-81). 

2.5  Peran Sosial Perempuan 

  Fungsi perempuan berbeda dengan laki-laki baik secara fisik maupun 

psikisnya. Perempuan bisa melahirkan anak sehingga mempunyai konsekuensi untuk bisa 

merawat, menyesui, mengasuh, memberikan kasih saying dengan perasaan keibuan. Ini 

semua merupakan fungsi perempuan secara nyata dalam kehidupan masyarakat. Sementara 

itu fungsi laki-laki mencari nafkah karena mempunyai kondisi fisik yang kuat, sehingga 

bisa digunakan untuk berkerja lebih berat jika dibandingkan dengan perempuan. 

Pembagian keduanya mempunyai perbedaan yang jelas. Bahwa fungsi itu merupakan 

potensi yang dimiliki manusia-manusi yang tidak akan berubah dan sama untuk setiap 

manusia, sedangkan pembagian kerja lebih mengarah pada keterampilan individu dan 

tergantung pada perlakuanya.  

 Pembagian kerja secara generalisasi, sebenarnya membuat posisi perempuan 

kadang kala tidak menguntungkan, karena perempuan berkewajiban berada di dalam 
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rumah kemudian laki-laki berkewajiban berada di luar rumah. Kondisi semacam ini telah 

disadari oleh para perempuan karena mereka benar-benar mengatahui bahwa masyarakat 

itu mengharapkan perubahan tersebut dapat melihat peran perempuan menjadi istri dan ibu, 

hingga beberapa waktu yang lalu bahkan sampai sekarangpun nilai-nilai yang 

mengharuskan perempuan berada di dalam rumah, masih dipegang teguh oleh berbagai 

kalangan masyarakat. 

 Pembagian secara generalisasi telah lama mengakar pada masyarakat, meskipun 

pada saat ini telah mengalami perubahan sedikit demi sedikit pada sebagian kecil 

masyarakat, namun masih kelihatan dengan jelas. Perubahan tersebut dapat dilihat melalui 

peran laki-laki dan perempuan dalam suatu rumah tangga. Dalam kehidupan masyarakat 

terdapat budaya yang menampilkan mana fungsi yang pantas bagi laki-laki dan perempuan. 

Gambaran yang dibangun masyarakat tentang kerangka laki-laki lebih menguntungan dari 

pada perempuan. Laki-laki di gambarkan sebagai sosok yang kuat, tidak cengeng, kokoh, 

handal, cerdas dan sebagainya. Di samping itu laki-laki di tuntut untuk mampu menghadapi 

segala permasalahan dan tantangan kehidupan sendiri. Sementara perempuan di 

gambarkan sebagai sosok yang manis, lemah lembut, cengeng, ketergantungan dengan 

orang lain dan sebagainya. Sehingga tidak menutup kemungkinan perempuan tersebut akan 

mengharap bantuan orang lain dalam mengatasi segala masalah yang muncul di dalam 

kehidupannya. Kebiasaan semacam itu bagi perempuan seolah-olah sudah menjadi tradisi 

yang pada akhirnya akan menciptakan sikap yang tidak mandiri bagi perempuan itu sendiri 

(Lestari, 2011:45-46). 

2.6 Feminisme (Perempuan) 
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 Perempuan dalam berbagai ruang merupakan pusat objectivikasi diri, perempuan 

adalah suatu entitas, individu, komunitas dan lebih dari semua adalah makhluk yang bebas. 

Sama halnya dengan laki-laki, bahwa kebebasan perempuan adalah merupakan suatu 

kepentingan tersendiri yang tak bisa di hindarkan dari pengaruh, dari objectivikasi dan dari 

pandangan kemanusiaan di luar itu. Hakikat feminisme adalah perlawanan dari penindasan 

dominasi, hegemoni, ketidakadilan, dan kekerasaan. Perlawanan ini ditempuh dengan 

macam cara atau aksi. Karena melawan penidasan, maka perlawanan ini harus diawali 

dengan adanya kesadaran kritis dan pengorganisasian diri. Dengan mata, hati, dan tindakan 

yaitu bahwa dia menyadari, melihat, mengalami adanya penindasan yang terjadi pada 

perempuan, mempertnyakannya, menggugat dan mengambil aksi untuk merubah kondisi 

tersebut. Feminisme merupakan sebuah ideologi yang berangkat dari suatu kesadaran akan 

sesuatu penindasan dan pemerasaan terhadap perempuan dalam masyarakat di tempat kerja 

atau pun dalam konteks masyarakat secara mikro, serta tindakan sadar baik oleh perempuan 

maupun laki-laki untuk mengubah keadaan tersebut (Sunarto, 2000:34-35). Ada beberapa 

pembagian feminisme, yaitu: 

2.6.1   Feminisme liberal 

 Feminisme liberal telah banyak diadopsi oleh beberapa perempuan di dunia, karena 

pengaruh kapitalisme dan neo-liberalisme telah banyak melahirkan gaya berpikir yang 

sangat liberal di Barat. Alison Jagar (Tong, 2006:15) dalam feminist Politics and Human 

Nature, mengamati bahwa pemikiran politis liberal mempunyai konsepsi atas sifat 

manusia, yang menempatkan keunikan kita sebagai manusia dalam kapasitas kita untuk 

bernalar. Keyakinan bahwa nalar membedakan kita dari makhluk lain, tidak memberikan 

informasi apa-apa, karena itu kaum liberal mencoba untuk mendefinisikan nalar dalam 
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berbagai cara, dan menekankan aspek molar atau aspek prudensial. Jika nalar di 

definisikan sebagai kemampuan untuk menentukan cara terbaik dalam mencapai tujuan 

yang diinginkan, maka nilai kepuasan diri akan mendapat penekanan. 

 Meskipun kaum liberal mendefinisi nalar secara umum dalam istilah moral dan 

prudensial, menurut Marry vee-tterling-Braggin. Sebagaimana yang di kutip oleh Tong, 

mereka setuju bahwa suatu masyarakat yang adil akan memungkinkan seseorang individu 

untuk menunjukkan otonominya. Menurut kaum liberal, “hak” harus diberikan sebagai 

prioritas di atas “kebaikan”.  Dengan kata lain, keseluruhan system atas hak individu 

dibenarkan, karena hak ini menghasilakn bingkai kerja, yang merupakan dasar bagi kita 

untuk memilih apa yang terbaik bagi kita masing-masing, selama kita tidak merampas hak 

orang lain. Feminism liberal tidak mengharapkan adanya batasan-batasan dalam 

masyarakat, karena selama batasan itu ada, maka perempuan akan selalu menjadi korban 

dari “retorika” pembatasan. 

 Asumsi dasar feminisme liberal berakar pada pandangan bahwa kebebasan 

(freedom) dan kesamaan (equlity) berakar oada rasionalitas dan pemisahan antara dunia 

privat dan public. Kerangka kerja feminis liberal dalam memperjuangkan persoalan 

masyarakat tertuju pada ‘kesempatan yang sama dan hak yang sama’ bagi setiap individu, 

termasuk di dalamnya kesempatan dan hak kaum perempuan. kesempatan dan hkm yang 

sama antara laki-laki dan perempuan ini penting bagi mereka dan karenanya tidak perlu 

ada perbedaan kesempatan antara laki-laki dan perempuan (Fakih, 2001: 81-82). 

2.6.2 Feminisme Radikal 

 Gerakan feminis radikal adalah membangun resistensi atas keberadaan masyarakat 

agar seluruh apresiasi mengenai perempuan dalat terelaborasi secara lebih akomodatif, atau 
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bahkan agar perempuan bisa lebih tinggi derajat sosialnya dari pada laki-laki. Tuntutan 

feminis radikal adalah menyangkut bagaimana mereka mendorong perempuan untuk 

dominatif atas laki-laki. Perempuan harus berada di dalam ruang ekspresi yang bebas, tidak 

mengalami kondisi tertekan oleh laki-laki, budaya, kuasa dan modal. Bagi feminisme 

radikal, peran utama perempuan tidak lagi mengurus dan menyesui anak dan biologis tidak 

lagi harus menjadi dasar bagi organisasi sosial (Fakih, 2001: 92). 

2.6.3 Feminisme Sosialis 

  Sosialisme adalah suatu cara pandang seseorang terhadap dunia yang 

dimilikinya memulai kesederajatan dan keseimbangan. Feminisme sosialis mulai dikenal 

sejak tahun 1970-an. Menurut Jaggar, Mazhab ini merupakan sitesis dari pendekatan 

historis-materialis Marxisme dan Engels dengan wawasan ‘the personal is political’ dari 

kaum feminisme radikal (Fakih, 1995), meskipun banyak pendukung mazhab ini kurang 

puas dengan analisis Marx dan Engels yang tidak menyapa penindasan dan perbudakan 

terhadap wanita (Soulnier, 2000; Suharto, 2006). Ajaran feminis sosialis menurut Suharto 

dalam Azis (2007) adalah: 

1. Wanita tidak dimasukkan dalam analisis kelas, karena padnagan bahwa wanita tidak 

memiliki hubungan khusus dengan alat-alat produktif.  

2. Mengajukan solusi untuk membayar wanita atas pekerjaannya yang dia lakukan di rumah. 

Status sebagai ibu rumah tangga dan pekerjaannya sangat penting bagi berfungsinya sistem 

kapitalis. 

3. Kapitalisme memperkuat sexism, karena memisahkan pekerjaan bergaji dengan pekerjaan 

rumah tangga (domestic work) dan mendesak agar wanita melakukan pekerjaan domestik. 
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 Bagi feminisme sosialis, ketidakadilan bukan akibat dari perbedaan biologis laki-

laki – perempuan, tetapi lebih karena penilaian dan anggapan (social construction) 

terhadap perbedaan itu. Ketidakadilan juga bukan karena kegiatan produksi atau reproduksi 

dalam masyarakat, melainkan karena manifestasi ketidakadilan gender yang merupakan 

konstruksi sosial. Oleh karena itu, yang meeka perangi adalah konstruksi visi dan ideologi 

masyarakat serta struktur dan sistem yang tidak adil yang dibangun atas bias gender (Fakih, 

2001: 92-93). 

2.7 Analisis Penerimaan (Reseption Studies) 

 Reseption Studies bisa dikatakan sebagai perspektif baru dalam aspek wacana dan 

sosial dari teori komunikasi (Jensen, 1999).  Reseption studies dalam penelitian komunikasi 

massa kembali pada Encoding dan Decoding Stuart Hall (1974) dalam wacana televisi. 

Apa yang dikenal sebagai Reseption studies dalam studi media adalah yang terkait dengan 

kajian budaya, meskipun kemudian menunjukkan bahwa teori resepsi memiliki akar 

lainnya (Alaasutsri, 1999). Kegiatan penerimaan pesan di awali dengan proses decoding 

yang merupakan kegiatan yang berlawanan dengan proses encoding. Decoding adalah 

kegiatan untuk menerjemahkan atau menginterpretasikan pesan-pesan fisik ke dalam suatu 

bentuk yang memiliki arti bagi penerima Morissan, (2013) dalam Machmud, (2016: 224-

225) 

 Analisis resepsi merupakan bagian khusus dari studi khalayak yang mencoba 

mengkaji secara mendalam proses actual di mana wacana media diasimilasikan melalui 

praktek wacana dan budaya khalayaknya. Ada tiga elemen pokok dalam metodologi 

resepsi yang secara eksplisit bisa disebut sebagai “the collection, analysis, and 

interpretation of reception data” (Jensen, 1999) dalam Machmud, (2016: 224-225). 
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 Pertama, mengumpulkan data dari khalayak. Data bisa di peroleh melalui 

wawancara mendalam (baik individual maupun kelompok). Lebih di tekankan perolehan 

data melalui wawancara kelompok yang akrab disebut focus group interview. 

 Kedua, menganalisa hasil atau temuan dari wawancara atau rekaman proses 

jalannya focus group discussions (FGD). Sebagaimana langkah pertama di atas di lakukan 

maka, tahap berikutnya peneliti akan mengkaji catatan wawancara tersebut yang berupa 

ratusan transkip wawancara yang di dalamnya kemudian bisa disaringkan berbagai 

kategori pernyataan, pertanyaan komentar tsb. Dari peserta diskusi. Dalam tahap ini 

peneliti bisa memanfaatkan metode analisis wacana sebagaimana lazimnya dipakai dalam 

studi literer untuk menelaah makna-makna intersubjektif dan menginterpretasikan makna 

yang tersirat di balik pola ketidaksepakatan pendapat di antara peserta dan sebagainya yang 

mungkin muncul dalam diskusi. 

 Ketiga, tahap ini penelitian melakukan interpetasi terhadap pengalaman bermedia 

dari khalayaknya. Seorang peneliti tidak sekedar mencocokkan model pembacaan 

sebagaimana yang telah dirumuskan dalam acuan teoritis melainkan justru 

mengelaborasikan dengan temuan yang sesungguhnya terjadi di lapangan sehingga 

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

sesungguhnya (Machmud, 2016: 224-225). 

2.7.1 Analisis Resepsi 

 Analisis resepsi merupakan bagian khusus dari studi khalayak yang mencoba 

mengkaji secara mendalam proses aktual di mana wacana media diasimilasikan melalui 

praktek wacana dan budaya khalayaknya. Ada tiga elemen pokok dalam metodologi 
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resepsi yang secara eksplisit bisa disebut sebagai “the collection, analysis, and 

interpretation of reception data” Jensen, (1999) dalam (Machmud, 2016). 

 Pertama, mengumpulkan data dari khalayak. Data bisa di peroleh melalui 

waeancara mendalam (baik individual maupun kelompok). Lebih di tekankan perolehan 

data melalui wawancara kelompok yang akrab disebut focus group interview, sebagaimana 

pernah dilakukan oleh Jensen (1999). Kedua, menganalisa hasil atau temuan dari 

wawancara atau rekaman proses jalannya focus group discussions (FGD). Ketiga, tahap ini 

peneliti melakukan interpretasi terhadap pengalaman bermedia dari khalayaknya 

Machmud (2016). 

  

2.7.2 Khalayak dalam Studi Resepsi 

 Salah satu ruang lingkup penelitian komunikasiadalah studi tentang khalayak 

(audience). Khalayak adalah sekumpulan individu yang memiliki relasi dengan media 

massa. Khalayak yang memanfaatkan harian umum, majalah, buletin, jurnal, dan buku 

sebagai media untuk mendapatkan informasi, pendidikan dan hiburan disebut sebagai 

pembaca. Khalayak yang memanfaatkan radio sebagi media untuk memperoleh informasi, 

pendidikan dan hiburan disebut pendengar. Khalayak yang memanfaatkan televisi/film 

sebagai media untuk memperoleh informasi, pendidikan dan hiburan disebut sebagai 

penonton. Khalayak yang memanfaatkan jaringan internet untuk mendapatkan informasi, 

pendidikan dan hiburan disebut pengguna (user). Khalayak adalah sekumpulan penerima 

pesan (reciever) dari media massa yang secara khusus dapat disebut pembaca, pendengar, 

penonton, pengguna yang memiliki sifat anonimitas. 
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 Pada awal munculnya konsep khalayak dalam studi 

komunikasi, khalayak di posisikan sebagai kelompok sosial yang pasif, menerima begitu 

saja informasi dari media massa dan tidak ada proses – proses pemaknaan atas pesan yang 

di perolehnya. Melalui media massa. Pada perkembangan selanjutnya, khalayak tidak lagi 

pasif, melainkan aktif. Aktif dalam memahami (to understanding) pesan yang di baca, di 

dengar dan di tontonnya. Oleh karena itu kebenaran sebuah pesan menjadi tidak tunggal, 

variatif dan subyektif. 

 Ada beberapa karakteristik khalayak yang seiring muncul 

dengan berjalannya waktu dan kemajuan media. Menurut Hiebert dan kawan-kawan (1985) 

dalam Pujileksono, (2016:163-165), khalayak dalam komunikasi masssa mempunyai lima 

karakteristik yaitu: 

1.  khalayak cenderung berisi individu-individu yang condong untuk berbagi pengalaman dan 

di pengaruhi oleh hubungan sisal diantara mereka. 

2. Khalayak cenderung besar. Artinya tersebar keberbagai wilayah jangkauan sasaran 

komunikasi massa. Meski demikian, ukuran luas ini sifatnya dapat relative. Sebab, ada 

media tertentu yang khalayaknya mencapai ribuan, da nada juga mencapai jutaan. 

3. Khalayak cenderung heterogen. Mereka berasal dari berbagai lapisan dan kategori sosial 

yang berbeda (jenis kelamin, usia, agama, ras, etnis, tingkat pendidikan, pengalaman, 

afiliasi politik, dsbnya. 

4. Khalayak cenderung anonym, yakni tidak mengenal satu dengan yang lainnya 

5. Khalayak secara fisik di pisahkan dari komunikator. 
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 Untuk mengkaji relasi relasi khalayak dengan pesan media 

massa. Salah satunya dapat dilakukan dengan menggunakan studi resepsi (reseption 

analysis). Studi resepsi merupakan kajian yang relatif baru dalam penelitian khalayak 

(Jensen, 1999:135 dalam Pujileksono, 2016:165).  Lahirnya studi resepsi dalam penelitian 

komunikasi didasari oleh dua respon. Pertama, respon pada tradisi ilmu pengetahuan 

dalam ilmu sosial yang banyak dipengaruhi oleh ilmu pengatahuan dalam ilmu sosial yang 

banyak dipengaruhi oleh ilmu alam dan fisik. Tradisi ilmu alam dan fisika yang positivistic 

dan kuantitatif, melahirkan penelitian komunikasi dengan menggunakan hokum sebab 

akibat, kuasalitas, korelasional, dan penjelasan komunikasi secara matematis/statistik. 

Kedua, respon terhadap studi teks humanistic. Respom yang kedua ini didasari oleh 

pengaruh kajian bahasa dan sastra dalam bidan studi komunikasi. Dalam 

perkembangannya, respon kedua ini melahirkan beberapa jenis analisis teks, seperti 

analisis semiotika, analisis framing dan analisis wacana.  

Penelitian khalayak dengan menggunakan studi resepsi berangkat dari asumsi bahwa 

khalayak merupakan kelompok sosial katif dan sebagai agen budaya yang memiliki kuasa 

tersendiri dalam menghasilkan makna dari berbagai wacana yang ditawarkan media massa. 

Makna yang diusung media lalu bisa bersifat terbuka (polyemic) dan bahkan bisa 

ditanggapi secara oposisif oleh khalayak (Fiske, 1987) dalam Pujileksono, (2016:166). 


