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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1.Komunikasi Massa 

Pada dasarnya komunikasi massa adalah komunikasi melalui 

media massa (media cetak dan elektronik). Sebab, awal perkembangannya 

saja, komunikasi massa berasal dari pengembangan kata media of mass 

communication (media komunikasi massa) (Nurudin, 2011: 4) 

Menurut Michael W. Gamble dan Teri Kawl Gamble 1986 (dalam 

Nurudin, 2011: 8) definisi Komunikasi Massa mencakup hal-hal sebagai 

berikut: 

1. Komunikastor dalam komunikasi massa mengandalakan peralatan

modern untuk menyebarkan atau memancarkan pesan secara cepat

kepada khalayak yang luas dan tersebar. Pesan itu disebaarkan melalui

media modern seperti surat kabar, majalah, televisi, film, atau

gabungan di antara media tersebut.

2. Komunikator dalam komunikasi massa menyebarkan pesan-pesannya

bermaksud mencoba berbagi pengertian dengan jutaan orang yang

tidak saling kenal atau mengtahui satu sama lain. Anonimitas audience

dalam komunikasi massa inilah yang membedakan pula dengan jenis

komunikasi yang lain.

3. Pesan adalah milik publik. Artinya bahwa pesan ini biss didapatkan

dan diterima oleh banyak orang. Karena itu, diartikan milik publik.
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4. Sebagai sumber, komunikator massa biasanya organisasi formal seperti 

jaringan, ikatan, atau perkumpulan. Dengan kata lain, komunikatornya 

tidak berasal dari seseorang tetapi lembaga. 

5. Komunikasi massa dikontrol oleh gatekeeper (penapis informasi). 

Artinya pesan-pesan yang disebarkan atau dipancarkan dikontrol oleh 

sejumlah individu dalam lembaga tersebut sebelum disiarkan lewat 

media massa. 

6. Umpan balik dalam komunikasi massa sifatnya tertunda. Kalau dalam 

jenis komunikasi lain, umpan balik bias bersifat langsung. Misalnya, 

dalam komunikasi antar persona. Dalam komunikasi ini umpan balik 

langsung dilakukan lewat surat kabar tidak bisa langsung dilakukan 

alias tertunda (delayed). 

Media massa adalah alat-alat dalam komunikasi yang bisa 

menyebarkan pesan secara serempak, cepat kepada audience yang luas dan 

heterogen (Nurudin, 2011: 9). Salah satunya adalah televisi dengan sajian 

program acaranya yang dapat diakses oleh banyak orang dan semua 

kalangan. Dapat kita rasakan bahwa televisi adalah media utama yang 

dibutuhkan ketika kita ingin mendapatkan informasi. Informasi yang kita 

serap sedikit banyak saat ini adalah dari televisi, meskipun keberadaan 

Koran dan radio juga tak kalah penting bagi masyarakat. Hal ini sama 

halnya dengan yang dikemukakan oleh Tamburaka (2012) menurutnya, 

komunikasi massa adalah proses komunikasi yang dilakukan melalui 

media massa dengan berbagai tujuan komunikasi dan untuk 
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menyampaikan informasi kepada khayalak luas. Dengan demikian, maka 

unsur-unsur penting dalam komunikasi massa adalah:  

a. Komunikator 

b. Media Massa 

c. Informasi (pesan) massa 

d. Gatekeeper 

e. Khalayak (publik) 

f. Umpan Balik. 

Dalam hal ini komunikator adalah tim Production House (PH), 

televisi sebagai media massa-nya, lalu tayangan-tayangan yang disajikan 

adalah informasi pesan massa, gatekeeper yaitu lembaga sensor, dan 

audiens atau penonton sebagai unsur khalayak (public), kemudian yang 

terakhir yaitu tanggapan atau pemaknaan yang diciptakan dari penonton. 

2.2. Televisi Sebagai Medium Komunikasi Massa 

Televisi seperti yang kita ketahui saat ini telah menjadi salah satu 

elemen yang sulit untuk dihindari. Sebagian masyarakat menganggap 

bahwa televisi merupakan satu kebutuhan pokok yang harus dimiliki. 

Meskipun sebenarnya masyarakat tidak benar-benar memerlukannya 

namun, televisi dianggap sarana yang wajib untuk dimiliki disetiap rumah. 

Menonton televisi, sebagaimana aktivitas konsumsi yang lain, 

adalah sebuah proses yang aktif, baik antar partisipan dan televisi, yang di 

dalamnya audiens tidak sekedar mengambil peran sebagai pihak yang 

secara aktif memilih aneka material media yang tersedia bagi mereka, 
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melainkan juga aktif memakai, menafsir, serta mengawasandi (decoding) 

material-material yang dikonsumsinya (Morly, 1995: 296 dalam 

Budiman). Artinya, menonton televisi bukanlah sekedar aktivitas 

menyorotkan mata ke arah layar kaca, melainkan bersifat multi-faset dan 

kaya dimensi (Budiman, 2002: 20). Untuk itulah, mengapa dalam proses 

komunikasi massa dibutuhkan yang namanya gatekeeper. Seperti yang 

diungkapkan oleh Bittner (dalam Nurudin, 2011: 7) bahwasannya, dalam 

komunikasi massa kita membutuhkan gatekeeper (penapis informasi atau 

palang pintu) yakni beberapa individu atau kelompok yang bertugas 

menyampaikan atau mengirimkan informasi dari individu ke individu yang 

lain melalui media massa (surat kabar, majalah, televisi, radio, video, 

video tape, compact disk, buku). 

Televisi inilah yang menjadi salah satu media dalam proses 

komunikasi massa seperti yang dikatakan oleh Nurudin (2011: 7) 

menurutnya, dalam proses komunikasi massa disamping melibatkan unsur-

unsur komunikasi sebagaimana umumnya, ia membutuhkan peran media 

massa sebagai alat untuk menyampaikan atau menyebarkan informasi.  

Sebagai salah satu komponen yang telah masuk prioritas utama di 

banyak rumah tangga, dengan jangkauan siaran nasionalnya memiliki 

peran yang sangat besar dalam kancah periklanan. Setiap produk baru 

hampir bisa dipastikan berupaya beriklan di televisi, apalagi bila produk 

tersebut hendak didistribusikan secara nasional. Karena televisi  bisa 

berada di ruang paling pribadi sekalipun (sampai kamar tidur atau hingga 

kamar mandi), pesan yang disampaikan pengiklan dapat secara simultan 
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ke banyak pemirsa dalam waku bersamaan dan di tempat yang sangat 

variatif. Kelebihan inilah yang membuat belanja iklan di media televisi 

selalu lebih besar dari media lain (Effendi, 2008: 4). Inilah yang dikatakan 

bahwa televisi merupakan salah satu alat komunikasi untuk 

menyampaikan segala informasi agar sampai ke masyarakat luas, dan alat 

komunikasi ini pun didominasi oleh iklan. 

Televisi merupakan bagian dari komunikasi massa yang mampu 

menyediakan berbagai informasi yang aktual dan menyebar ke masyarakat 

umum. Yang dimaksudkan dengan televisi disini adalah televisi siaran 

(television broadcast) yang merupakan media dari jaringan komunikasi 

dengan ciri-ciri yang dimiliki komunikasi massa yakni: berlangsung satu 

arah, komunikatornya melembaga, pesannya bersifat umum, sasaraannya 

menimbulkan keserempakan dan komunikasinya heterogen (Effendy, 

1993:21). 

Pengaruh negatif yang ditularkan televisi pun sangat berpengaruh 

pada masyarakat, bahkan banyak masyarakat yang telah terhipnotis dengan 

bualan yang terjadi dalam televisi. Dengan tidak sadar mereka terpengaruh 

dengan gaya hidup yang disajikan oleh televisi utamanya iklan. Menurut 

Effendy (1993: 28) memang acara-acara televisi, baik yang bersifat 

informatif, edukatif, maupun rekreatif, semakin dapat dinikmati secara 

memuaskan, tetapi masalah yang dapat dirasakan semakin kuat efeknya 

yang negative, terutama dalam kaitannya dengan kekerasan (violence) 

yang berpengaruh terhadap perilaku anak-anak. 



13 
 

Seperti halnya dengan media massa lainnya, televisi pada 

pokoknya mempunyai tiga fungsi menurut Effendy (1993), yaitu: (a) 

Fungsi Penerangan (the information function). (b) Fungsi Pendidikan (the 

educational function). (c) Fungsi Hiburan (the entertainment function). 

Menurut Effendy (1993) Sebagai subsistem dari sistem Negara dan 

Pemerintahan (Effendy, 1993: 24), dimana suatu stasiun televisi 

beroperasi, maka sifat-sifat penerangan, pendidikan, dan hiburan yang 

disiarkannya kepada masyarakat tergantung pada sistem Negara dan 

pemerintah bersangkutan. Tiga fungsi diatas sangat mempengaruhi motif 

dan kepuasan yang diharapkan audience tentunya dengan perbedaan motif 

yang beragam dari 3 fungsi diatas. 

2.3. Sinetron 

Menurut Morissan (2009: 213) ada beberapa macam program acara 

televisi hiburan diantaranya yaitu: 

1. Drama: pertunjukan (show) yang menyajikan cerita mengenai 

kehidupan atau karakter seorang atau beberapa orang (tokoh) yang 

diperankan oleh pemain (artis) yang melibatkan konflik dan emosi. 

a. Sinetron: drama yang menyajikan cerita dari berbagai tokoh 

secara bersamaan. Masing-masing tokoh memiliki alur cerita 

mereka sendiri-sendiri tanpa harus dirangkum menjadi suatu 

kesimpulan. Cerita cenderung dibuat berpanjang-panjang 

selama masih ada audiens yang masih menyukainya. 
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b. Film: karena tujuan pembuatannya adalah untuk layar lebar 

(theater), maka biasanya film baru bisa ditayangkan di televisi 

setelah terlebih dahulu dipertunjukkan di bioskop atau bahkan 

setelah film itu didistribusikan atau dipasarkan dalam bentuk 

VCD atau DVD. Televisi menjadi media paling akhir yang 

dapat menayangkan film sebagai salah satu programnya. 

2. Permainan (Game Show): merupakan suatu bentuk program yang 

melibatkan sejumlah orang baik secara individu ataupun kelompok 

(tim) yang saling bersaing untuk mendapatkan sesuatu. 

a. Quiz Show: merupakan bentuk program permainan yang paling 

sederhana di mana sejumlah peserta saling bersaing untuk 

menjawab sejumlah pertanyaan. 

b. Ketangkasan: peserta dalam permainan ini harus menunjukkan 

kemampuan fisik atau ketangkasannya untuk melewati suatu 

halangan atau rintangan atau melakukan suatu permainan yang 

membutuhkan perhitungan dan strategi. 

c. Reality Show: program ini menyajikan suatu situasi seperti 

konflik, persaingan, atau hubungan berdasarkan realitas yang 

sebenarnya. 

3. Musik: program music dapat ditampilakan dalam dua format, yaitu 

videoklip atau konser. Program musik berupa konser dapat 

dilakukan di lapangan (outdoor) ataupun dalam studio (indoor). 

4. Pertunjukan: program yang menampilkan (performance) seseorang 

atau beberapa orang pada suatu lokasi baik di studio maupun di 



15 
 

luar studio, di dalam ruangan (indoor) ataupun di luar ruangan 

(outdoor). 

Jika dilihat dari beberapa uraian diatas sinetron merupakan pada 

program acara televisi hiburan berjenis drama. Acara tayangan sinteron ini 

biasanya muncul secara harian, mingguan atau sesering mungkin bahkan 

ceritanya dipanjang-panjangkan. Adapun tayangan sinetron saat ini telah 

menjadi primadona di masyarakat. Program ini berhasil memikat hati para 

penontonnya dan mencetak rating yang memuaskan bagi pemilik industri 

pertelevisian. Sehingga produksi program acara sinetron saat ini semakin 

meningkat. Tidak jarang pula ada sinetron yang ceritanya menyimpang 

dari judul awalnya, itu pun tak lain demi mendapatkan rating dan iklan 

yang tinggi. Terlepas dari isi pesan atau ceritanya yang kurang baik. 

Dampak-dampak negatif yang ditimbulkan dari program sinetron pun juga 

kurang mendapatkan perhatian di mata pemerintah. 

2. 3. 1. Fenomena Sinetron Saat Ini 

Mengingat bahwa sinetron saat ini adalah salah satu program 

televisi yang hidup dari iklan-iklan komersial, maka kemudian banyak 

sinetron yang dibuat dengan mempertimbangkan beberapa hal kecil yang 

terlihat sepele. Namun, nyatanya merupakan suatu perencanaan matang 

agar sinetron dapat sesuai dengan iklan yang mensponsorinya. Misalnya 

ada beberapa sinetron yang menyelipkan produk komersial tertentu 

sebagai properti. Bahkan saat ini ada beberapa sinetron yang secara buka-

bukaan menampilkan beberapa iklan disela-sela saat adengan sedang 
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tayang. Berawal dari sini lah akhirnya masyarakat meniru dan menjadikan 

apa yang dilihatnya itu sebagai budaya populer. Banyak audiens pasif yang 

memandang tayangan iklan maupun sinetron sebagai hal-hal yang semu, 

ataupun dapat mewakili kehidupan nyata. Terlihat sepele tapi secara tidak 

langsung mengkonstruk pemikiran audiens terutama audiens yang pasif. 

Hal tersebut mampu menciptakan gaya hidup mewah demi meningkatkan 

prestis / gengsi dihadapan orang lain. Konflik yang dimunculkan pada 

sinetron tidak jauh dari konflik rumah tangga, percintaan, perselingkuhan, 

konflik sosial – psikologis lainnya (Danesi, 2010). 

2.4. Audiens 

Istilah “Audiens” menurut McQuail (2011: 144) menunjukkan 

adanya sekelompok atau penonton yang memiliki perhatian, reseptif, tetapi 

relatif pasif yang terkumpul dalam latar yang kurang lebih bersifat publik. 

Pada umumnya audiens hanya melihat, mendengar, dan dengan tidak 

disadari audiens cenderung mempunyai sifat meniru apa yang mereka 

lihat. Contohhnya ketika seorang anak mengidolakan sosok artis 

idamannya, kemudian gaya hidup atau mungkin fashionnya diikuti oleh 

anak tersebut. 

Sementara itu menurut  Nurudin (2011: 104) audiens dalam 

komunikasi massa sangat beragam, dari jutaan penonton televisi, ribuan 

pembaca buku, majalah, koran atau jurnal ilmiah. Masing-masing audience 

berbeda satu sama lain diantaranya dalam hal berpakaian, berpikir, 

menganggapi pesan yang diterimanya, pengalaman, dan orientasi 
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hidupnya. Akan tetapi, masing-masing individu bisa saling mereaksi pesan 

yang diterimanya. Oleh karena itu, audiens merupakan sekumpulan orang 

atau masyarakat yang bersifat heterogen. Kita merupakan salah satu dari 

audiens itu sendiri yang bersifat heterogen, dan audens ini  merespon 

pesan yang sama dengan cara yang berbeda. Ketika kita sama-sama 

menonton sebuah tayangan sinetron di televisi maka respon kita terhadap 

tayangan itu akan berbeda dengan audiens lainnya. Bisa jadi audiens lain 

merespon isi pesan disinetron itu baik, dan sebaliknya kita merespon 

bahwa isi pesan tayangan itu tidak baik. 

West dan Turner (2008: 73) menyatakan bahwa tidak ada pesan 

hegemoni atau hegemoni tandingan yang dapat ada tanpa kemampuan 

khalayak untuk menerima pesan dan membandingkannya dengan makna 

yang telah tersimpan di dalam benak mereka, hal ini disebut pendekodean 

(decoding). 

Para peneliti akhirnya menyadari efek minimal media massa 

kepada orang, karena itu peneliti sebagai lebih memperhatikan apa yang 

dilakukan orang terhadap media massa. Sehingga muncul teori 

fungsionalisme individual yang melihat efek media massa berdasarkan 

sudut pandang audiens. Dalam teori tersebut khalayak sanggup aktif 

menggunakan media untuk memenuhi kebutuhan (Morrisan, 2009). 

Jay. G. Blummer (dalam West dan Turner, 2008: 107) bahwa tipe 

audiens yang tergolong audiens aktif adalah: 
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1. Kegunaan (utility) media memiliki kegunaan bagi orang, dan 

orang dapat menempatkan media pada kegunaan tersebut. 

2. Kesengajaan (intentionality) terjadi ketika motivasi orang yang 

menentukan konsumsi mereka aka nisi media. 

3. Selektivitas (selectivity) , yaitu bahwa khalayak menggunakan 

media dapat merefleksikan ketetarikan dan preferensi mereka. 

4. Kesulitan untuk memengaruhi (imperviousness to influence) 

menyatakan bahawa khalayak membentuk pemahaman mereka 

sendiri dari isi dan bahwa makna memengaruhi apa yang 

mereka pikirkan dan lakukan. 

Dari sebagian besar teori, masyarakat cenderung untuk menganut 

pada konsep audiens pasif karena kemungkinan besar mereka akan banyak 

meniru apa yang dilihatnya dan menarik perhatiannya. Tentu tidak asing 

lagi ketika kemudian kita mendengar ada anak yang rela menyakiti orang 

tuanya hanya demi untuk dibelikan motor agar bisa mengikuti 

perkembangan tren. 

2. 4. 1. Audiens Kelompok Remaja 

Kelompok remaja merupakan sasaran empuk bagi tim rumah 

produksi atau Production House (PH) pertelevisian saat ini. Banyaknya 

tayangan-tayangan yang bergenre remaja seperi cerita-cerita sekolah, 

percitaan, persahabatan dan lain sebagainya merupakan bukti nyata bahwa 

elit-elit media elektronik ini ingin merangkul remaja sebagai salah satu 

audiens yang bisa dipengaruhi. Dengan demikian televisi ini akan meraup 
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keuntungan besar dari para pengiklan, karena rating yang disumbangkan 

dari audiens kelompok remaja juga sangat berpengaruh. 

Remaja (adolescence) adalah masa transisi / peralihan dari masa 

kanak-kanak menuju dewasa yang ditandai dengan adanya perubahan 

aspek fisik, psikis, dan psikologis. Remaja akan melalui masa krisis 

dimana remaja berusaha untuk mencari identitas diri (search for self-

identity) (Dariyo, 2004). 

Berdasarkan buku Cultural Studies yang ditulis Chris Burker, anak 

muda atau remaja identik dengan pemberontakan. Anak-anak muda dalam 

masyarakat modern mengalami kesulitan untuk menciptakan transisi 

dengan mulus dan mereka memerlukan bantuan, nasihat dan dukungan 

untuk melakukan hal tersebut. 

Konopka (dalam buku Agustiani) membagi masa remaja menjadi 

tiga bagian yaitu: Masa Remaja Awal (12-15 tahun), Masa Remaja Tengah 

(15-19 tahun), masa remaja akhir (19-22 tahun). 

Selama masa anak pertengahan dan akhir, kelompok teman sebaya 

mulai memainkan peran yang dominan, menggantikan peran orang tua 

sebagai orang yang turut berpengaruh pada konsep diri anak. Anak makin 

mengidetifikasikan diri dengan anak-anak seusianya dan mengadopsi 

bentuk-bentuk tingkah laku kelompok teman sebaya dari jenis kelamin 

yang sama. Selama masa anak akhir, konsep diri yang terbentuk sudah 

agak stabil. Tetapi dengan mulainya masa pubertas terjadi perubahan 

drastis pada konsep diri. Remaja yang masih berada pada awal masa 
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remaja mempersepsikan dirinya sebagai orang dewasa dalam banyak cara, 

namun bagi orang tua remaja tetap masih dianggap sebagai anak kecil. 

Walaupun ketidaktergantungan dari orang dewasa masih belum mungkin 

terjadi dalam beberapa tahun, remaja mulai terarah pada pengetahuan 

tingkah laku sendiri (Agustiani, 2006). 

Dari ulasan diatas dapat disimpulkan bahwa remaja merupakan 

individu yang sangat rentan terhadap pengaruh dari luar. Masa yang 

disebut dengan pubertas ini adalah masa-masa dimana mereka akan 

dengan mudah mengikuti tren. Dengan tanpa sadar mereka akan 

cenderung untuk menyukai hal-hal yang bersifat senang-senang, seperti 

geng motor, fashion, gaya dan berbagai aktivitas hiburan lainnya. Selain 

itu, remaja memiliki emosi yang labil dan keinginan yang menggebu-gebu 

untuk menjadi sama dengan orang atau sosok yang diidolakannya. 

Sehingga dibalik kesenangan-kesenangan yang digemari remaja ada 

sebuah konsumen remaja yang menjadi sasaran paling menjanjikan bagi 

kaum kapitalis. Kelebihan dan kekurangan para remaja tersebut 

dimanfaatkan dengan sebaik-sebaiknya oleh industri untuk menjual 

produk melalui sosok-sosok idola remaja. Selain itu mereka juga 

dipengaruhi dengan menampilkan dunia gemerlap yang mewakili 

keceriaan dunia para remaja tersebut. 

2.5. Analisis Resepsi 

Pemaknaan akan terjadi jika ada yang namanya audiens. Pada 

awalnya, sebelum media massa ada, audiens adalah sekumpulan penonton 
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drama, permainan dan tontonan. Setelah ada kegiatan komunikasi massa, 

audiens sering diartikan sebagai penerima pesan-pesan media massa. 

Pemaknaan menjadi inti komunikasi dikarenakan jika makna yang 

diberikan tidak akurat, tidak mungkin akan terjadi komunikasi yang efektif 

semakin tinggi derajat kesamaan antar individu, semakin mudah dan 

semakin cenderung membentuk kelompok budaya atau kelompok identitas 

(Mulyana, 2005). 

Pada teori Stuart Hall yakni Reception Theory yang dikutip dalam 

jurnal Angga Widi Saputro mengatakan bahwa makna yang dimaksudkan 

dan diartikan dalam sebuah pesan bisa terdapat perbedaan. Kode yang 

digunakan atau yang disandi (encode) dan yang disandi balik (decode) 

tidak selamanya berbentuk simetris. Derajat simetris dalam teori ini 

dimaksudkan sebagai derajat pemahaman serta kesalahpahaman dalam 

pertukaran pesan dalam proses komunikasi – tergantung pada relasi 

ekuivalen (simetri atau tidak) yang terbentuk diantara encoder dan 

decoder. Selain itu posisi encoder dan decoder, jika dipersonifikasikan 

menjadi pembuat pesan dan penerima pesan. Ketika khalayak menyandi 

balik (decoding) dalam suatu komunikasi, maka terdapat posisi hipotekal, 

yakni : (1) Dominant-Hegemonic Position, (2) Negotiated Position, (3) 

Oppositional Position. 

Reception Analysis merupakan bagian khusus dari studi khalayak 

yang mencoba mengkaji secara mendalam proses aktual dimana wacana 

media diasimilasikan melalui praktek wacana dan budaya khalayaknya. 

David Morley pada tahun 1980 mempublikasikan Study of the 
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Nationawide Audience kemudian dikenal sebagai pakar analisis resepsi 

secara mendalam. Dalam tulisanya yang dimuat dalam Cultural 

Transformation : The Politics of Resistence (183, dalam Marris dan 

Tornham 1999: 474,475). Morley merujuk pada penelitian Hall, 

mengemukakan tiga posisi hipotesis didalam pembaca teks (program 

acara) yaitu; 

1. Dominant (atau 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 sipembuat program. 

2. Negotiated reading, pembaca dalam batas-batas tertentu sejalan dengan 

kode-kode program dan pada dasarnya menerima makna yang disodorkan 

oleh sipembuat program namun memodifikasikanya 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 didalam 

menginterpretasikan pesan atau program. 

Untuk mengetahui bagaimana penerimaan  audiens (khalayak) 

dapat berbeda-beda, dalam studi resepsi terdapat metode encoding – 

decoding milik Hall. Hall menyebutkan bahwa teks berada diantara 

produsernya, yang menyusun makna dengan cara tertentu, dan 

khalayaknya yang men-decode. Makna tersebut berdasarkan pada situasi 
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sosial dan kerangka interpreatasi yang berbeda. Transmisi komunikasi 

digambarkan sebagai kop yang meliputi rangkaian produksi, sirkulasi, 

distribusi / konsumsi, dan reproduksi (Baran, 2010). 

Makna dikode oleh pemirsa dalam ruangan yang berbeda-beda atau 

terjadi pada individu yang berbeda-beda berdasarkan pada kemampuan 

kognitif pemirsa maupun emosinya. Makna yang dikode oleh pemirsa 

tersebut, tergantung pada bagaimana individu melakukan dekontruksi 

terhadap iklan televisi itu, karena setiap individu memiliki kebebasan 

menentukan metode interpretasi apa yang harus digunakan, termasuk 

kepentingan-kepentingannya dalam melakukan dekonstruksi. 

Menurut Burhan Bungin (2008), makna yang dikode pemirsa 

berhubungan dengan beberapa kategorisasi pemirsa, yaitu:  

a). kelas sosial,  

b). gaya hidup,  

c). usia individu dan kemampuan intelektual,  

d). perbedaan gender, 

e). kebutuhan terhadap produk yang diiklankan, 

f). kesan individu terhadap iklan. 

Kerangka Reception Theory pada penelitian ini akan digunakan 

peneliti untuk memahami dan melihat bagaimana khalayak memaknai 
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pesan yang dikomunikasikan dengan pendekatan mendalam. Mengacu 

pada teori tersebut, peneliti mencoba mendiskripsikan hal-hal yang terkait 

dengan proses pemaknaan informan terhadap pesan dalam tayangan 

sinetron Anak Jalanan. 

 


