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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1.1 Khalayak dalam Komunikasi Massa

1.1.1 Komunikasi Massa

Komunikasi massa (mass communication) adalah komunikasi

kepada khalayak luas dengan menggunakan saluran-saluran yang

biasanya merujuk pada surat kabar, radio, ataupun video yang telah

dipublikasikan melalui media sosial seperti youtube (West, Turner,

2009: 42). Menurut Suprapto (2009: 19) karateristik yang dimiliki

dalam komunikasi massa yakni berlangsung satu arah, yang akan

memperoleh feedback saat interaksi dilakukan; komunikator bersifat

melembaga dan hampir tidak memiliki kebebasan individual; pesan

yang disebarluaskan bersifat umum; melahirkan keserempakan

dengan maksud tidak hanya satu orang yang memperhatikan media

tersebut dan komunikan bersifat heterogen, harus benar-benar

mempersiapkan semua ide atau informasi yang akan disampaikan

sebaik mungkin sebelum disebarluaskan.

Komunikasi yang dilakukan kepada masyarakat umum tanpa

pengecualian guna memberikan informasi berdasarakan fakta tanpa

menimbulkan isu atau kabar bohong, memberikan suatu hiburan,

mengajak khalayak untuk berbuat kebaikan (persuasif), transmisi
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budaya, mendorong untuk menjaga kerukuran antar umat beragama,

pengawasan terhadap adanya penyimpangan yang terjadi pada

kekuasaan berupa kritikan ataupun pengkontrol, mendidik khalayak

untuk menjadi lebih baik dari generasi ke genarasi selanjutnya.

1.1.2 Khalayak Berpengaruh Kuat dalam Komunikasi Massa

Jika kita lihat dari literasi komunikasi massa yakni teori

jarum hipodermik yang menganggap bahwa komunikasi massa

mempunyai pengaruh yang sangat kuat juga mengasumsikan bahwa

para pengola media dianggap sebagai orang yang lebih pintar

dibanding audience. Audience, anggota dari masyarakat dianggap

mempunyai ciri khusus sehingga tidak ada campur tangan di antara

pesan dan penerima dengan artian bahwa pesan yang telah

disebarluaskan kepada khalayak tidak ada perantara atau dapat

dikatakan sebagai senapan yang langsung diterima oleh sasaran

tanpa perantara tanpa adanya penolakan.

Teori ini mengasumsikan media massa mempunyai

pemikiran bahwa audience bisa ditundukkan sedemikian rupa atau

bahkan bisa dibentuk dengan cara apapun yang dikehendaki media

sebagaimana dikatakan oleh Jason dan Anne Hill (1997), media

masssa dalam teori Jarum Hipodermik mempunyai efek langsung

“disuntikkan” ke dalam ketidaksadaran audience (Nurudin, 2011:

166).
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1.1.3 Proses Interaksi Khalayak dalam Komunikasi Massa

Proses interaksi penyampaian pesan dalam komunikasi

massa kepada khalayak tergantung dari masing-masing individu

yang telah melibatkan pembelajaran, pembentukan pandangan

akan realitas sosial tergantung pada keadaan dan pengalaman

pribadi misalnya status sosial, kultur atau gender dan keanggotaan

kelompok rujukan. Mengingat komunikasi massa bukan hanya

membahas mengenai fenomena sosial namun juga pemberitaan

politik yang menjadikan media massa seperti televisi, internet,

ataupun radio sebagai sumber utama bagi sebagaian besar orang.

Semakin banyak seseorang yang menghabiskan waktu

menonton televisi dari segala jenis program, maka ia akan semakin

mengadopsi pandangan dominan mengenai dunia yang ditampilkan

di media tersebut atau bisa disebut sebagai teori kultivasi (Quail,

2011: 258). Dimana media telah menyediakan lingkungan yang

konsisten dan simbolisme yang hampir seluruhnya bagi khalayak

guna membentuk norma-norma dalam melakukan tindakan dan

keyakinan mengenai serangkaian situasi di kehidupan nyata.

Meskipun terkadang komunikasi massa dapat memperlambat

perubahan sosial dengan menanamkan sikap tradisional di antara

banyak penonton padahal hal tersebut juga sepertinya membuat
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khalayak yang bersikap mempertahankan keadaan atau suatu

kebiasaan akan berubah menjadi berpandangan bebas (luas dan

terbuka).

1.1.4 Kepuasan Khalayak dalam Komunikasi Massa

Hampir semua masyarakat menggunakan media baik secara

sadar ataupun tidak, dilakukan dengan berbagai alasan apapun itu

seperti pengaruh lingkungan, budaya, kebutuhan informasi,

penambah pengetahuan, dan lain sebagainya. Disinilah dapat

menimbulkan pertanyaan kepada masyarakat apakah pemenuhan

kebutuhan audience sudah terpenuhi akan informasi yang diberikan

media.

Teori uses and gratifications milik Blumer dan Katz ini

mengatakan bahwa pengguna media memainkan peran aktif untuk

memilih dan menggunakan media tersebut (Nurudin, 2011: 192).

Jika dilihat dari audiens dalam memperlakukan media secara selektif

untuk memuaskan kebutuhannya bukan hanya pasif dalam menerima

segala bentuk informasi dari media massa.

Lima elemen atau asumsi dasar dari model uses and

gratification menurut Elihu Katz, Jay Blumer dan Michael Gurevitch

antara lain (1) khalayak adalah pihak yang aktif dan penggunaan

media yang mereka lakukan berorientasi tujuan; (2) inisiatif dalam

menghubungkan kebutuhan dakan kepuasan terhadap pilihan media
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tertentu bergantung pada anggota khalayak; (3) media berkompetisi

dengan sumber kebutuhan kepuasan yang lain; (4) orang-orang sadar

dalam menggunakan media, minat dan motif sehingga

memungkinkan peneliti menyediakan gambaran lebih akurat

terhadap penggunaan tersebut; (5) keputusan pada nilai mengenai

bagaimana khalayak menghubungkan kebutuhannya dengan media

atau isi tertentu sebenarnya ditunda.

Dari hasil penjelasan diatas jika dihubungkan dengan

fenomena yang terjadi mengenai isu politik tentang isi dakwah

khutbah Habib Rizieq Shihab, masyarakat kota Pasuruan terutama

pada ibu rumah tangga anggota muslimat ataupun aisyiyah apakah

pada pengunaan media massa dapat memberikan kepuasan yang

mereka cari dari penggunaan tersebut ataukah malah sebaliknya.

1.1.5 Perilaku Khalayak Aktif dalam Komunikasi Massa

Berbagai macam perilaku khalayak terhadap media massa

melalui komunikasi massa tergantung dari bagaimana ia bersikap

jika khalayak aktif akan memberikan sebuah kritikan kepada media

tersebut tentang apa yang diberitakan ataukah kesalahan-kesalahan

yang dianggap itu tidak pantas untuk ditonton. Menurut Mc Quail

(2011: 164), khalayak aktif adalah mereka yang terlibat dalam

pengolahan koqnitif aktif dari informasi yang datang dan

pengalaman.
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Namun khalayak pasif bukan berarti buruk sebab hal ini

dapat menunjukkan aktivitas dengan cara selektivitas terhadap apa

yang ia tonton dengan cara tidak menonton konten tersebut yang

dianggap tidak penting melalui perencanaan penggunaan media dan

pola pemilihan yang konsisten. Khalayak tidak pernah pasif atau

semuanya adalah anggota yang setara karena terdapat beberapa yang

lebih berpengalaman atau lebih aktif daripada yang lain (Quail,

2011: 153). Artinya setiap individu memiliki cara tersendiri dalam

menyikapi media tergantung dari pengalamannya dan memahami

makna dari konteks yang diterima dan dari penggunaannya di dalam

konteks.

1.2 Keefektifan Isi Dakwah dalam Komunikasi Dakwah

1.2.1 Komunikasi Dakwah

Komunikasi dakwah adalah proses penyampaian informasi

atau pesan seseorang atau sekelompok orang kepada seseorang atau

kelompok orang lainnya yang bersumber dari Al-Quran dan Hadist

dengan menggunakan lambang-lambang secara verbal maupun non

verbal dengan tujuan untuk mengubah sikap, pendapat, atau perilaku

orang lain yang lebih baik sesuai ajaran Islam. Pesan yang

disampaikan kepda khalayak dapat berupa informasi, persuasif atau

menghibur melalui lisan secara langsung maupun tidak langsung

(Ilaihi, 2010: 26).
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Efek dakwah adalah umpan balik dari reaksi proses

dakwah. Menurut Jalaluddin Rahmat efek dapat terjadi pada tataran

yaitu efek kognitif terjadi jika ada perubahan pada apa yang

diketahui, dipahami, dan dipersepsi oleh khalayak. Efek ini berkaitan

dengan transmisi pengetahuan, keterampilan, kepercayaan, atau

informasi. Kedua efek afektif timbul jika ada perubahan pada apa

yang dirasakan, disenangi, atau dibenci khalayak, yang meliputi

segala yang berkaitan dengan emosi, sikap serta nilai. Terakhir efek

behavioral merujuk pada perilaku nyata yang dapat diamati, yang

meliputi pola-pola tindakan, kegiatan, atau kebiasaan tindakan

perilaku (Ilaihi, 2010: 19-21).

1.2.2 Komunikan dalam Komunikasi Dakwah

Keefektifan komunikasi dakwah jika komunikan memiliki

sikap-sikap tertentu dalam menerima pesan yang disampaikan oleh

komunikator. Hal ini juga sama artinya dengan komunikan dalam

komunikasi massa dimana proses penerimaan pesan tergantung dari

pengalaman, kultur sosial, karateristik individu dan psikologis

khalayak.

Menurut M. Bahri Ghozali sikap komunikan atau mad’u

dapat dikelompokkan berdasarkan tipologi dan klasifikasi mayarakat

terbagi atas (Ilaihi, 2010: 91-92) antara lain tipe inovator,

masyarakat yang memiliki keinginan keras pada setiap fenomena

sosial yang sifatnya membangun, bersifat agresif, dan tergolong
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antisipatif dalam setiap langkah. Tipe pengikut, masyarakat yang

selektif dalam menerima pembaruan dengan pertimbangan tidak

semua pembaruan dapat membawa perubahan yang positif. Tipe

pengikut dini, masyarakat sederhana yang kadang-kadang kurang

siap dalam risiko dan umumnya lemah mental. Tipe pengikut akhir,

masyarakat yang ekstra hati-hati sehingga berdampak pada

masyarakat yang skeptis terhadap sikap pembaruan. Tipe kolot,

masyarakat yang memiliki ciri-ciri tidak mau menerima pembaruan

sebelum mereka terdesak oleh lingkungannya.

1.2.3 Keefektifan Kode Etik dalam Komunikasi Dakwah

Keefektifan dalam proses komunikasi dakwah juga dapat

diperhatikan pada kode etik yang akan dijadikan sebagai suatu

tatanan etika yang telah disepakati oleh suatu kelompok masyarakat

tertentu. Kode etik umumnya termasuk dalam norma sosial, namun

kode etik dapat memberikan sanksi tergantung dari kategori norma

hukum yang didasari kesusilaan.

Menurut Masmuh dalam mata kuliah komunikasi strategi

dakwah menyebutkan bahwa kode etik dalam komunikasi dakwah

meliputi tidak memisahkan antara ucapan dan perbuatan (konsisten)

sebab masyarakat bukan hanya melihat dari apa yang telah

diucapkan oleh komunikator atau Da’i namun juga melihat apa yang

telah dilakukannya sebagai teladan bagi dirinya, tidak melakukan

toleransi agama dengan maksud diantara beberapa agama yang
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terdapat di Indonesia memiliki perbedaan yang signifikan sehingga

tidak diperbolehkan menganggap semua agama itu sama, tidak

menghina sesembahan Non-Muslim, tidak melakukan diskriminasi

sosial, Da’i tidak memungut imbalan atau memasang tarif dalam

memberikan dakwah kepada khalayak, tidak berteman dengan

pelaku maksiat, tidak menyampaikan hal-hal yang tidak diketahui

sebab dikhawatirkan adanya penyimpangan-penyimpangan yang

akan dilakukan bagi mad’u yang belum mengerti apakah itu benar

atau salah.

Para cendikiawan atau ulama tidak berbeda pendapat

bahwa seluruh peraturan yang terdapat dalam Islam mempunyai

tujuan dan keterangan yang penting yaitu untuk menjaga

kepentingan manusia di dunia dan di akhirat termasuk dalam hal

politik. Sebagaimana Islam memperhatikan masalah penting

kesempurnaan manusia dalam menjalankan kehidupan mengingat

tidak ada satupun ajaran Islam yang membawa keburukan dan

kesusahan kepada manusia (Ishomuddin, 2010: 29).

1.2.4 Komunikator dalam Komunikasi Dakwah

Pada diri komunikator sebaiknya terdapat tujuh sikap

dalam melakukan suatu kegiatan menuju hal yang baik atau

menjauhi hal-hal buruk dari nilai-nilai sosial (Ilaihi, 2010: 82-84),

yakni (1) reseptif, kesediaan untuk menerima gagasan dari orang

lain; (2) selektif, kemampuan komunikator dalam pemilihan gagasan
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dan informasi dari orang lain, baik diperolehnya secara lisan maupun

lewat media massa. (3) Dijestif, kemampuan komunikator dalam

mencernakan gagasan atau informasi dari orang lain sebagai bahan

bagi pesan yang akan ia komunikasikan; (4) asimulatif, kemampuan

komunikator dalam menggenaralisasi gagasan atau informasi yang

ia terima dari orang lain secara sistematis dengan apa yang telah ia

miliki dalam benaknya, yang merupakan hasil pendidikan dan

pengalamannya. (5) Transmisif sebagai kemampuan komunikator

dalam mentransmisikan konsep yang telah ia formulasikan secara

kognitif, afektif, fan konatif kepada orang lain; (6) daya tarik

sumber, kemampuan komunikator dalam mengikut sertakan

komunikan dalam komunikasi dakwah sehingga akan mampu

mengubah sikap, opini, dan perilaku da’i melalui mekanisme daya

tarik. Terakhir kredibilitas sumber, kepercayaan mad’u kepada da’i

terhadap pesan yang disampaikan tentang persoalan agama atau yang

berkaitan dengan umat dan seterusnya.

2.3 Khalayak dalam Media Sosial dan Politik

2.3.1 Khalayak dalam Media Sosial

Media sosial merupakan alat dalam penyampaian pesan

kepada khalayak luas mengenai berbagai macam informasi baik

politik, sosial, ekonomi, budaya dan sebagainya. Secara garis besar

media sosial bisa dikatakan sebagai sebuah media online, di mana

para penggunanya (user) melalui aplikasi berbasis internet dapat
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berbagi, berpartisipasi, dan menciptakan konten berupa blog, wiki,

forum, jejaring sosial, dan ruang dunia virtual yang disokong oleh

teknologi multimedia yang kian canggih.

Begitu banyak aplikasi yang digunakan masyarakat dalam

mendapatkan informasi melalui media sosial seperti facebook,

twitter, youtube, instagram dan lain sebagainya. Salah satu aplikasi

berbasis internet yakni YouTube. YouTube adalah situs berbagi

video yang berkantor pusat di San Bruno, California, Amerika

Serikat. Mereka mendirikan YouTube pada Februari 2005, tetapi

baru berjalan setahun, situs itu telah dibeli oleh raksasa penjelajah

dunia maya, Google Inc, pada akhir 2006 (Humas Kementerian

Perdagangan, 2014: 77). Aplikasi ini juga dinilai mampu

memengaruhi kondisi politik di suatu negara dalam membantu

pemerintah melaksanakan pembangunan. Google Indonesia

menyebutkan, YouTube telah banyak menjembatani kepentingan

warga Indonesia, mulai dari masalah ekonomi, politik, budaya,

hingga pemerintahan.

Media massa dengan kemampuannya dalam membuat

agenda, dapat memancing perhatian khalayaknya untuk menyatakan

apakah ia setuju atau tidak terhadap gagasan yang disebarluaskan

oleh media sehingga media massa bukan hanya menjadi aspek

industri hiburan dan informasi namun juga sebagai sarana

pembentuk pendapat umum. Oleh sebab itu aktivitas para pemimpin
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negara, politisi dan para pengambil kebijakan publik tidak dapat

dipisahkan dengan peran media (Cangara, 2011: 155).

2.3.2 Khalayak dalam Politik

Berdasarkan penjelasan di atas politik dan media sosial

sudah menjadi satu bagian yang sulit untuk dipisahkan diantara

keduanya. Dibuktikan pada masa sekarang komunikasi politik di

Indonesia dilakukan melalui media massa khususnya televisi, surat

kabar dan juga internet yang akan menjadi media utama dalam

meningkatkan citra diri politisi seperti kampanye politik menjelang

pemilihan legislatif dipusat dan daerah, pemilihan presiden dan

wakil presiden, dan bahkan menjelang pemilihan kepala daerah

seperti gubernur, bupati dan wali kota (Mulyana, 2014: 22).

Penggunaan jejaraing sosial di internet tentu saja bukan

jaminan bahwa kandidat politik akan sukses. Sebab salah satu fungsi

dasar komunikasi politik menurut Mc Nair yakni publik dapat

membuat publikasi yang ditujukan kepada pemerintah dan lembaga-

lembaga politik sehingga media bisa berfungsi sebagai anjing

penjaga (wacthdog) sebagaimana gambaran, Basuki Tjahaja

Purnama (Ahok) yang telah terekam kamera pada saat melakukan

kampanye calon gubernur DKI dan tersebar di media massa

menimbulkan masalah baru bahwa adanya penistaan agama sehingga

memunculkan reaksi masyarakat untuk menindak lanjuti masalah

tersebut kepada kasus hukum (Cangara, 2011: 33). Kecenderungan
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pemberitaan tersebut dapat berpengaruh besar terhadap dukungan

masyarakat yang berawal sebelumnya mendukung penuh kepada

pihak Ahok akan beralih untuk menyerang meskipun ada juga yang

tetap memilih dan mendukung kekuasaannya.

Berita tentang peristiwa politik melibatkan sebgaian besar

warga negara melalui aliran dua arus informasi, yaitu banyak

masyarakat yang mendengar tentang suatu peristiwa tidak langsung

dari media massa, tetapi dari pembicaraan dengan orang lain yang

memang tahu tentang hal itu melalui radio, televisi, atau surat kabar.

Semakin tinggi nilai berita suatu peristiwa atau fenomena, akan

semakin penting untuk dijadikan sebuah bahan dalam berkomunikasi

dalam penyebarannya. Meskipun media massa membuat individu

mengalami kecanduan, banyak sekali pembicaraan politik bukan

hanya di antara politikus dan aktivis saja namun juga terjadi pada

komunikasi antara individu yang mengalir melalui saluran

interpersonal.

Dilihat dari komunikasi politik menurut Dahlan (1999)

ialah suatu bidang atau disiplin yang menelaah perilaku dan kegiatan

komunikasi yang bersifat politik, dapat menimbulkan akibat

berpolitik, atau berpengaruh terhadap perilaku politik (Cangara,

2011: 29). Dalam berkomunikasi politik terdapat beberapa yang

harus diperhatikan mengingat Indonesia adalah negara demokrasi,

maka dibawah ini beberapa nilai yang dikemukakan oleh Henry B.
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Mayo (Budiardjo, 2008: 118): (1) dapat menyelesaikan perselisihan

dengan damai dan secara melembaga (institutioonalized peaceful

settlement of conflict), (2) menjamin terselenggaranya perubahan

secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah (peaceful

change in a changing society), (3) menyelenggarakan pergantian

pimpinan secara teratur (orderly succession of rules) (4) membatasi

pemakaian kekerasan sampai minimum (minimum of coercion), (5)

mengakui serta menganggap wajar adanya keberagaman (diversity)

dalam masyarakat yang tercermin dalam keberagaman pendapat,

kepentingan serta tingkah laku, (5) menjamin tegaknya keadilan.

Khalayak pun memiliki hak dalam berpolitik yakni hak

untuk hidup, hak untuk memperoleh keadilan, hak persamaan,

kewajiban untuk memenuhi apa yang sesuai dengan hukum, serta

hak untuk tidak patuh kepada apa yang tidak sesuai dengan hukum,

hak kebebasan, hak kebebasan kepercayaan, hak untuk menyatakan

kebenaran, hak mendapatkan perlindungan terhadap penindasan

karena perbedaan agama, hak mendapatkan kehormatan dan nama

baik, hak ekonomi dan hak untuk memiliki.

2.4 Studi Resepsi

2.4.1 Studi Resepsi

Analisis resepsi merupakan bagian khusus dari studi

khalayak yang mencoba mengkaji secara mendalam proses aktual

di mana wacana media diasimilasikan melalui praktek wacana
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dan budaya khalayaknya (Nugroho, 2012: 27). Studi respsi

menitik beratkan pada studi tentang proses pemaknaan, produksi

dan pengalaman khalayak atas teks media baik itu lisan, tulisan,

dan audio visual.

Teori resepsi, teori berbasis khalayak yang berfokus pada

bagaimana beragam jenis anggota khalayak memaknai bentuk

konten tertentu (Stanley J dan Dennis K, 2010: 302). Pemanfaatan

teori reception analysis sebagai pendukung dalam kajian terhadap

khalayak sesungguhnya hendak menempatkan khalayak tidak

semata pasif namun dilihat sebagai agen kultural (cultural agent)

yang memiliki kuasa tersendiri dalam hal menghasilkan makna

dari berbagai wacan yang ditawarkan media. (Mahmud, 2016:

220)

Kekuatan dari teori penerimaan atau resepsi yakni

memusatkan perhatian pada individu dalam proses komunikasi

massa, menghargai kepandaian dan kemampuan konsumen

media, menerima berbagai jenis makna dalam teks media,

mencarai pemahaman mendalam mengenai bagaimana orang

menafsirkan konten media dan menyediakan analisis mendalam

mengenai bagaimana cara media digunakan dalam konteks sosial

sehari-hari. Namun teori tersebut juga memiliki kelemahan seperti

biasanya berdasarkan interpretasi subjektif dari laporan khalayak,

tidak dapat menunjukkan keberadaan atau ketiadaan efek,
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menggunakan metode riset kualitatif yang meniadakan penjelasan

sebab-akibat dan terlalu berorientasi kepada level mikro tetapi

mencoba untuk lebih makroskopik. (Stanley J dan Dennis K,

2010: 306)

2.4.2 Khalayak dalam Studi Resepsi

Khalayak merupakan sekumpulan individu yang memiliki

relasi dengan media massa dengan maksud khalayak sebagai

penerima pesan (reciever) yang menggunakan dan memanfaatkan

media massa cetak, elektronik, ataupun internet yang berperan

menjadi pembaca, pendengar, penonton atau pengguna untuk

mendapatkan informasi, pendidikan, dan hiburan yang memiliki

sifat anonimitas (Pujileksono, 2015:164).

Pada awalnya konsep khalayak dalam studi komunikasi,

khalayak diposisikan sebagai kelompok sosial pasif yang

menerima informasi begitu saja dari media massa sehingga tidak

ada proses pemaknaan atas pesan yang diperolehnya melalui

media massa. Namun seiring berkembangnya waktu menurut

Fiske (Pujileksono, 2015:166), penelitian khalayak dengan

menggunakan studi resepsi berawal dari asumsi bahwa khalayak

merupakan kelompok sosial aktif dan sebagai pemilik budaya

yang berkuasa dalam menentukan dan menghasilkan makna dari

berbagai wacana yang ditawarkan media massa. Makna yang

diusung media lalu bisa bersifat terbuka (polysemic) dan bahkan
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bisa ditanggapi secara oposisif oleh khalayak. Dimana khalyak

dapat memahami, memaknai dan mengkontruksi pesan yang

dibaca, didengar, dan ditontonnya.

2.4.3 Posisi Hipotesis

Mengingat penelitian ini bertujuan untuk mengetahui

perbedaan pemaknaan isu politik tentang isi dakwah video

khutbah jumat habib Rizieq dalam aksi bela Islam 212 maka

penelitian ini merujuk pada teori endcoding/decoding yang

dikemukakan oleh Stuart Hall. Berbagai teks media yang di

konsumsi oleh khalayak akan memberikan efek yang sebelumnya

diberikan dekodean secara bermakna. Kumpulan makna yang

didekodekan inilah yang memiliki efe, yang mempengaruhi

menghibur, mengajari atau merayu, dengan konsekuensi tingkah

laku, ideologis, emosional, kognitif dan persepsi indrawi yang

sangat kompleks. (Hall, Hobson, Lowe dan Willis, 2011: 216).

Menurut Stuart Hall, khalayak melakukan decoding

terhadap pesan media melalui tiga kemungkinan posisi (Morissan,

2013: 550), yaitu:

1. Posisi Hegemoni Dominan (The dominant-hegemonic), yaitu

situasi dimana khalayak menerima pesan yang disampaikan

oleh media. Pembaca sejalan dengan kode budaya dominan

dalam masyarakat yang didalamnya terkandung nilai-nilai,

sikap, keyakinan dan asumsi dan secara penuh menerima
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makna yang disodorkan dan dikehendaki oleh si pembuat

program.

2. Posisi Negosiasi (The negotiated reading), yaitu posisi

dimana khalayak secara umum menerima ideologi dominan

namun terdapat beberapa pengecualian dalam penerapannya

yang disesuaikan dengan aturan budaya setempat meskipun

pada dasarnya menerima makna yang disodorkan oleh media

namun memodifikasinya sedemikian rupa sehingga

mencerminkan posisi dan minat-minat pribadinya.

3. Posisi Oposisi (The oppositional reading), cara terakhir yang

dilakukan khalayak dalam melakukakn decoding terhadap

pesan media melalui oposisi yang terjadi ketika khalayak

audiensi yang kritis mengganti atau mengubah pesan atau

kode yang disampaikan media dengan pesan atau kode

alternatif. Khalayak disini menolak makna atau pembacaan

yang disodorkan, dan kemudian menentukan  cara berpikir

mereka sendiri dalam menginterpretasikan pesan yang

disampaikan media.

2.4.4 Elemen-Elemen Metodologi Resepsi

Ada tiga elemen podok dalam metodologi resepsi yang

secara eksplisit bisa disebut sebagai “the collection, analysis and

interpretation of reception data” (Jensen, 1999). Ketiga elemen

tersebut adalah sebagai berikut:
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1. Mengumpulkan data dari khalayak. Perlu ditekankan bahwa

dakam analisis resepsi, perhatian utama dalam wawancara

mendalam secara kelompok tetap harus berpegang pada

“wacana yang berkembang stelah diantarai media di kalangan

pemirsa”, artinya, wawancara berlangsung untuk menggali

bagaimana sebuah isi pesan media tertentu menstimulasi

wacana yang berkembangan dalam diri khalayaknya.

2. Menganalisis hasil atau temuan dari wawancara atau rekaman

proses jalannya focus group discussions (FGD). Setelah

wawancara dan FGD sebagaimana langkah pertama di atas

dilakukan maka, tahap berikutnya peneliti akan mengkaji

catatan wawancara tersebut yang berupa ratusan transkrip

wawancara yang didalamnya kemudian bisa disarikan

berbagai kategori pernyataan, pertanyaan, komentar dan

sebagainya. Dalam tahap ini, peneliti kemudian tidak sekedar

melakukan kodifikasi dari seberapa pendapat yang sejalan

atau tidak sejalan melainkan lebih merekonstruksi proses

terjadinya wacana dominan dan sebaliknya, dilihat dari

berbagai latar belakang sosio kultural peserta diskusi.

3. Tahap ini peneliti melakukan interpretasi terhadap

pengalaman bermedia dari khalayaknya. Perlu dicatat bahwa

dalam tahap ini sebenarnya seorang peneliti tidak sekedar

mencocokkan model pembacaan sebagaimana yang telah
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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. (Mahmud, 2016: 224)

2.5 Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelusuran terhadap beberapa karya penelitian

sebelumnya yang memiliki tema yang hampir relevan dengan tema yang

diangkat peneliti yakni sebagai berikut:

1. Skripsi tahun 2015, karya Rizqi Laili Ardianti mahasiswa dari

Prodi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,

Universitas Muhammadiyah Malang yang berjudulpemaknaan

mahasiswa tentang dakwah ustadz Felix Siauw melalui twitter

(Studi Resepsi Pada Mahasiswa Jurusan Tarbiyah Universitas

Muhammadiyah Malang Angkatan 2011). Skripsi  ini  fokus

untuk mengetahui resepsi pada mahasiswa jurusan tarbiyah

Universitas Muhammadiyah Malang Angkatan 2011 terhadap

dakwah ustadz felix siauw melalui twitter. Penelitian ini

menggunakan pendekatan kualitatif tipe deskriptif dengan

menggunakan metode studi resepsi (Reception Studies). Peneliti
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menggunakan wawancara mendalam dalam teknik pengumpulan

data. Sedangkan untuk teknik analisis data menggunakan analisis

model interaktif Miles dan Huberman. Peneliti menguji

keabsahan datanya dengan memilih triangulasi sumber dan

triangulasi metode. Teori yang dipakai adalah teori

encoding/decoding yang dikemukakan oleh Stuart Hall. Jika

diamati, persamaan  dengan  skripsi  saudara Rizqi Laili Ardianti

yaitu penelitian ini menggunakan pendekatan,  metode

pengumpulan  data  serta  analisis datanya.

2. Skripsi tahun 2016, karya Ahmad Hayyan Najikh mahasiswa

dari program magister Fakultas Komunikasi dan Penyiaran

Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya yang

berjudul Pencerapan Nilai Hiburan dan Pesan Dakwah Bagi

Audience di Program Kiswah TV9 Surabaya. Skripsi  ini  fokus

untuk mengetahui bagaimana pencerapan nilai hiburan dan pesan

dakwah bagi audience terhadap program kiswah TV9 Surabaya

dan bagaimana bentuk efek dari proses pencerapan tersebut.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan

menggunakan metode studi resepsi (Reception Studies)yang

mana prosesnya meliputi mengumpulkan data dari khalayak,

menganalisis hasil atau temuan dari wawancara dan melakukan

interpretasi terhadap pengalaman dari audiencenya. Sasaran

penelitian ini adalah audience karena ingin mengetahui seberapa
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efektifkah sebuah konsep Entertained Dakwah yang dianut oleh

TV9.

3. Skripsi tahun 2015, karya Amrul Akmal Prasojo mahasiswa dari

Prodi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,

Universitas Muhammadiyah Malang yang berjudulpemaknaan

model komunikasi dakwah ustadz Anwar Zahid di kalangan

masyarakat pedesaan (studi resepsi pada masyarakat desa

Sumbegedhe RT 02 / RW 01, Kec. Kepohbaru, Kab.

Bojonegoro). Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah

teori khalayak aktif dan melalui metode kualitatif dimana data

yang digunakan merupakan data kualitatif (data yang tidak terdiri

dari angka-angka) melainkan berupa kata-kata dari subjek

penelitian. Dengan metode studi resepsi, yang memfokuskan

pada teks media dan pemaknaan yang dilakukan oleh khalayak.

Dengan tujuan untuk mengetahui makna penonton tentang model

komunikasi dakwah ustadz Anwar Zahid dengan menggunakan

studi resepsi, khalayak dapat menginterpretasikan makna yang

diambil melalui sudut pandang mereka sebagai khalayak aktif.

Dalam posisi ini, subjek penelitian menggunakan kepercayaan

dan keyakinannya untuk menerima kode yang diberikan oleh

peneliti dan memodifikasi dengan keyakinan yang subjek

penelitian inginkan. Mereka menyadari bahwa dakwah ustadz

Anwar Zahid penuh dengan humor yang bisa berpengaruh
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negatif pada penonton dan mereka menerimanya dengan

memahami bahwa humor dalam dakwah ustadz Anwar Zahid

bisa berdampak negatif apabila penonton tidak mencernanya

dengan baik. Yang terakhir adalah kategori opisisi. Mereka yang

termasuk dalam posisi ini kebanyakan tidak setuju atau menolak

bahwa humor yang ada pada dakwah ustadz Anwar Zahid bisa

berdampak negatif bagi penonton.

Secara keseluruhan perbedaan yang dari ketiga penelitian

diatas dengan penelitian ini yakni peneliti mengangkat studi resepsi

untuk mengetahui dan mengeksplore pemaknaan isu politik tentang

dakwah khutbah habib Rizieq dalam aksi bela Islam 212 terhadap

subjek ibu rumah tangga muslimat dan aisyiyah di kota Pasuruan

sedangkan dalam penelitian Rizqi Laili Ardianti, Ahmad Hayyan

Najikh dan Amrul Akmal Prasojo untuk mengetahui pemaknaan

terhadap subjek dari masing-masing yang diteliti. Dengan persamaan

pada penelitian ini yakni meneliti pesan dakwah yang disampaikan

dalam teks media oleh individu terkait.




