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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

Perkembangan dalam ilmu komunikasi pada era ini banyak memunculkan 

hal-hal baru. Salah satunya, adalah lahirnya studi-studi, teori-teori, dan pelbagai 

cabang ilmu yang diintegrasikan menjadi sebuah ilmu terapan baru. Dalam buku 

Teori Komunikasi Massa Mcquail bahwasannya komunikasi tidak akan terjadi 

apabila tidak adanya khalayak atau audience. Denis Mcquail menjelaskan 

keterkaitan khalayak dalam perkembangan ilmu komunikasi. Perlu diketahui, 

Denis Mcquail membagi beberapa hal mengenai khalayak (audiens) yakni; konsep 

khalayak, khalayak asli, isu khalayak dalam urusan publik, dan jenis-jenis 

khalayak yang patut diketahui. 

Bagian awal, konsep khalayak dalam Denis Mcquail (2011: 144)  

“khalayak merupakan produk konteks sosial (yang mengarah pada 

kepentingan budaya, pemahaman, dan kebutuhan informasi yang sama) 

serta respons kepada pola pasokan media tertentu.”  

 

Dapat dikatakan bahwa khalayak ini memberikan andil untuk membentuk 

suatu pola baru dalam konteks sosial yang nantinya akan terpecah menjadi 

beberapa pendefinisian cara yang berbeda dan saling tumpang tindih seperti yang 

dijelaskan di paragraf berikut ini: 

“Khalayak kemudian didefinisikan ke dalam cara yang berbeda 

dan nantinya akan saling tumpang tindih: oleh tempat (misalnya dalam 

media lokal); dalam masyarakat (misalnya jika media dicirikan oleh 

daya tariknya bagi kelompok umur, gender, keyainan politik, atau 

kategori penghasilan tertentu).”  
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Setelah sedikit mengenali pemahaman mengenai khalayak yang 

memungkinkan sebagai (komunikator atau pun komunikan) maka komunikasi 

akan tahu arahnya akan dituju. Komunikasi yang terbentuk bila tidak ada 

khalayak baik itu yang menyampaikan atau pun khalayak yang menerima maka 

kaidah penyampaian pesan tidak akan pernah tercipta. 

 

2.1 Jamaah Akhwat Sebagai Audiens 

Dalam media, audiens dapat diartikan sebagai pasar dan program yang 

disajikan merupakan produk yang ditawarkan. Pada dasarnya audiens merupakan 

sekumpulan orang yang membaca, mendengar, menonton berbagai media massa, 

baik cetak maupun elektronik. Audiens juga merupakan kehidupan sosial yang 

dilayani oleh media dengan menyampaikan suatu informasi yang dibutuhkan. 

Audiens ada yang tercipta karena respon masyarakat terhadap isi media yang 

disampaikan. Audiens juga tercipta karena ada kesengajaan media massa untuk 

melayani sejumlah individu atau kelompok audiens yang tersebar di masyarakat. 

Dengan pola terbentuknya audiens seperti itu, maka secara teoritis terjadi proses yang 

menyatukan kelompok masyarakat menjadi suatu audiens, ada juga yang dipecah 

menjadi kelompok-kelompok yang mempunyai kecenderungan yang sama. 

 

2.1.1 Pengertian Audiens 

Pada awalnya, sebelum media massa ada, audiens adalah sekumpulan 

penonton drama, permainan dan tontonan. Setelah ada kegiatan komunikasi 

massa, audiens sering diartikan sebagai penerima pesan-pesan media massa. 
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Audiens adalah sekumpulan orang yang menjadi pembaca, pendengar, dan 

pemirsa berbagai media atau komponen beserta isinya, seperti pendengar radio 

dan atau penonton televisi. 

McQuail (1987) menyebutkan beberapa konsep alternatif tentang audiens 

sebagai berikut: 

1) Audiens sebagai kumpulan penonton, pembaca, pendengar, pemirsa. 

Konsep audiens diartikan sebagai penerima pesan-pesan dalam komunikasi 

massa, yang keberadaannya tersebar, heterogen, dan berjumlah banyak. 

Pendekatan sosial budaya sangat menonjol untuk mengkaji konsep ini. 

2) Audiens sebagai massa. Konsep audiens diartikan sebagai suatu kumpulan 

orang yang berukuran besar, heterogen, penyebaran, dan anomitasnya serta 

lemahnya organisasi sosial dan komposisinya yang berubah dengan cepat 

dan tidak konsisten. Massa tidak emiliki keberadaan(eksistensi) yang 

berlanjut kecuali dalam pikiran mereka yang ingin memperoleh perhatian 

dari dan memanipulasi orang-orang sebanyak mungkin. McQuail 

menyatakan bahwa konsep ini sudah tidak layak lagi dipakai. 

3) Audiens sebagai kelompok sosial atau publik. Konsep audiens diartikan 

sebagai suatu kumpulan orang yang terbentuk atas dasar suatu isu, minat, 

atau bidang keahlian. Audiens ini aktif untuk memperoleh informasi dan 

mendiskusikannya dengan sesama anggota audiens. Pendekatan sosial 

politik sangat menonjol untuk mengkaji konsep ini. 

4) Audiens sebagai pasar. Konsep audiens diartikan sebagai konsumen media dan 

sebagai audiens (penonton, pembaca, pendengar, atau pemirsa) iklan tertentu. 

Pendekatan sosial ekonomi sangat menonjol untuk mengkaji konsep ini. 
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Audiens terbentuk karena adanya media. Secara perlahan-lahan 

masyarakat membentuk suatu hal yang kita sebut dengan audiens. Secara historis, 

audiens terbentuk karena adanya gagasan tentang public yang pada akhirnya 

berkembang hingga sekarang.Media membentuk audiens menjadi beberapa bagian 

berdasarkan minat, pendidikan, umur, sosial, agama dan juga politik.Seringkali 

audiens digunakan sebagai alat dalam membangun pamor politik. 

 

2.1.2  Karakteristik Audiens 

   Herbert Blumer pernah memberikan ciri tentang karakterstik audiens/ 

komunikan sebagai berikut. 

1) Audiens dalam komunikasi massa sangatlah heterogen. Artinya, ia 

mempunyai heterogenitas komposisi atau susunan. Jika ditinjau dari 

asalnya, mereka berasal dari berbagai kelompok daam masyarakat. 

2) Berisi individu-individu yang tidak tahu atau mengenal satu sama lain. Di 

samping itu, antar individu tidak berinteraksi satu sama lain secara 

langsung. 

3) Mereka tidak mempunyai kepemimpinan atau organisasi formal. 

Audiens yang dimaksud dalam komunikasi massa sangat beragam, dari 

banyak pendengar Radio. Masing-masing audiens berbeda satu dengan yang 

lainnya di antaranya dalam hal berpikir, menanggapi pesan yang diterimanya, 

pengalaman, dan orientasi hidupnya. Akan tetapi, masing-masing individu bisa 

saling mereaksi pesan yang diterimanya. 
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Masing-masing media massa mempunyai kebijakan sendiri-sendiri dalam 

pengelolaan isinya. Sebab, masing-masing media melayani masyarakat yang 

beragam juga menyangkut individu atau kelompok sosial. Bagi Ray Eldon Hiebert 

(1985) isi media setidak-tidaknya bisa dibagi ke dalam enam kategori : Berita dan 

informasi, analisis dan interpretasi, pendidikan dan sosialisasi, hubungan 

masyarakat dan persuasi, ikan dan bentuk penjualan lain, hiburan. 

 

2.1.3 Macam-Macam Asumsi Tentang Audiens 

Pendekatan teori penggunaan dan gratifikasi  memiliki lima asumsi dasar. 

Seperti yang dijelaskan oleh Katz, Blumler, dan Gurevitch (1974) dalam buku 

“Mass Communication Research”: 

1) Asumsi pertama adalah bahwa "audiens dipahami sebagai aktif." 

2) Asumsi dasar kedua adalah bahwa "dalam proses komunikasi massa 

banyak inisiatif dalam menghubungkan kepuasan kebutuhan dan pilihan 

media yang terletak pada anggota khalayak“. 

3) Asumsi dasar ketiga bahwa "media bersaing dengan sumber-sumber 

kepuasan kebutuhan." 

4) Asumsi dasar keempat menunjukkan bahwa "banyak penggunaan media 

yang tujuannya dapat diturunkan dari data yang diberikan oleh audiens 

secara individu itu sendiri.". 

5) Asumsi dasar kelima adalah bahwa "nilai penilaian tentang signifikansi 

budaya komunikasi massa harus ditunda sementara operasi audiens 

dieksplorasi pada istilah mereka sendiri". 
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2.1.4  Audiens Aktif dan Pasif 

Sejarah penelitian/pembahasan mengenai audiens telah dimulai seiring 

dengan penelitian tentang efek komunikasi massa. Pada awalnya, audiens 

dianggap pasif (baca teori peluru (Bullet Theory) atau Model Jarum Hipodermis). 

Namun pembahasan audiens secara intensif yang dimulai tahun 1940, Herta 

Herzog, Paul Lazarsfeld dan Frank Stanton (dalam Barran & Davis, 2003) 

memelopori mempelajari aktifitas audiens (yang kemudian melahirkan konsep 

audiens aktif) dan kepuasan audiens. Misal, pada tahun 1942 Lazarfeld dan 

Stanton memproduksi buku seri dengan perhatian pada bagaimana audiens 

menggunakan media untuk mengorganisir pengalaman dan kehidupan sehari-hari. 

Tahun 1944 Herzog menulis artikel Motivation and Gratifications of 

Daily Serial Listener, yang merupakan publikasi awal tentang penelitian kepuasan 

audiens terhadap media. Aktifitas audiens merujuk pada pertanyaan-pertanyaan 

sebagai berikut: 

a. Sejauh mana selektivitas audiens terhadap pesan-pesan komunikasi; 

b. Kadar dan jenis motivasi audiens yang menimbulkan penggunaan media 

c. Penolakan terhadap pengaruh yang tidak diinginkan 

d. Jenis & jumlah tanggapan(response) yang diajukan audiens media 

(McQuail, 1987). 

 

2.2 Khalayak dan Komunikasi Massa 

2.2.1 Pengaruh Khalayak dalam Komunikasi Massa 

Teori jarum hipodermik menganggap bahwa komunkasi massa memiliki 

pengaruh yang sangat kuat untuk mengasumsikan bahwa para pengolah media 
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dianggap sebagai orang yang lebih pintar dibanding audience. Masyarakat 

danggap sebagai ciri khusus, tidak ada campur tangan antara pesan dan penerima 

bisa dikatakan bahwa pesan telah disebarluaskan kepada khalayak tidak melalui 

perantara. Langsung diterima oleh sasaran tanpa adanya penolakan. 

 

2.2.2 Kepuasan Khalayak dalam Komunikasi Massa 

Masyarakat secara sadar maupun tidak sadar telah menggunakan media, 

baik untuk kepentingan hiburan, informasi, maupun untuk menambah 

pengetahuan dan ilmu. Media massa menyajikan beragam acara untuk memenuhi 

kebutuhan khalayak, namun dari sini dapat menimbulkan pertanyaan apakah 

media sudah memberikan kebutuhan masyarakat itu sendiri. 

    Dalam Teori Uses And Gratification milik Blumer dan Katz 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, 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 kepuasan terhadap pilihan media 

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 



16 
 

lebih akurat terhadap penggunaan tersebut; (5) keputusan pada nilai mengenai 

bagaimana khalayak menghubungkan kebutuhannya dengan media atau isi 

tertentu sebenarnya ditunda. 

    Dalam uraian diatas jika dihubungkan dengan fenomena tentang isi pesan 

dakwah yang disajikan oleh Radio Suara Hasbunallah dalam program dialog 

keagamaan obrolan qolbu, masyarakat Kecamatan Lawang terutama pada 

kalangan ibu rumah tangga apakah penggunaan media massa dapat memberikan 

kepuasan yang mereka cari tentu dengan bahasa atau penyampaian yang baik 

sehingga dapat diterima dengan baik pula atau malah sebaliknya. 

 

2.2.3 Aktivitas Khalayak dalam Komunkasi Massa 

 Aktivitas masyarakat dalam mengkonsumsi informasi, hiburan, maupun 

menambah pengetahuan dari media massa seolah sudah menjadi kebiasaan sehari-

hari, baik melalui televisi maupun radio. Secara sadar ataupun tidak sadar 

khalayak sering menggunakan media massa sebagai aktivitas mereka, untuk 

mencari informasi tentang arus lalu lintas, atau sekedar mendengarkan musik 

sebagai sarana hiburan.  

Khalayak tidak pernah pasif atau semuanya adalah anggota yang setara 

karena terdapat beberapa yang lebih berpengalaman atau lebih aktif dari pada 

yang lain (Mc Quail, 2011: 153), artinya setiap individu memiliki cara yang 

berbeda-beda dalam menyikapi media tergantung dari pengalamannya dan 

pemahamannya. 
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2.3 Pengertian Komunikasi Dakwah 

Dalam Hamidi (2010: 6) komunikasi adalah proses penyampaian pesan 

dalam bentuk simbol atau kode dari satu pihak kepada pihak yang lain dengan 

efek untuk mengubah sikap, atau tindakan. Proses tersebut dilakukan oleh seorang 

komunikator sebagai penyampaian pesan dan komunikan sebagai penerima pesan, 

melalui media tertentu. Dalam konsep komunikasi biasanya banyak berhubungan 

dengan disiplin ilmu lainya.  

Adapun definisi komunikasi dakwah dalam Wahyu Ilaihi (2010: 26) 

komunikasi dakwah adalah proses penyampaian informasi atau pesan dari 

seseorang atau sekelompok orang kepada seseorang atau sekelompok orang 

lainnya yang besumber dari Al-Qur’an dan Hadits dengan menggunakan 

lambang-lambang baik secara verbal maupun non-verbal dengan tujuan untuk 

mengubah sikap, pendapat, atau perilaku orang lain yang lebih baik sesuai ajaran 

Islam, baik langsung secara lisan maupun tidak langsung melalui media. 

Beberapa pakar menjelaskan dalam sebuah definisi bahwasannya 

komunikasi berhubungan erat dengan dakwah dan massa. Dakwah termasuk 

dalam tindakan komunikasi dalam Hamidi (2010: 6), walaupun tidak setiap 

aktivitas adalah dakwah. Dakwah adalah seruan atau ajakan berbuat kebajikan 

untuk menaati perintah dan menjauhi larangan Allah SWT dan Muhammad 

Rasulullah SAW, sebagaimana yang terdapat dalam Al-Quran dan Al-Hadits. 

Penjelasan ini termaktub dalam Surah Ali-Imran:104 yang artinya: 

“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru 

kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) kepada yang makruf, dan 

mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung.”. 
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Maka dari itu dakwah dijadikan sebagai acuan sebagai pembentuk akhlakul 

karimah melalui da‟i disampaikan kepada jamaah (mad‟u). Indikator keberhasilan 

dakwah itu bisa dilihat melalui efektivitasnya. Apakah dakwah itu tersampaikan 

dengan baik kepada jamaah (mad‟u)? Beberapa hal mengenai efektivitas dakwah 

dilihat melalui komunikasi dakwah itu sendiri. Dalam komunikasi dakwah oleh 

Wahyu Ilaihi (2010: 156) yang dikemukakan oleh Steward L Tubbs ada beberapa 

indikasi yang menyebabkan komunikasi itu menjadi efektif: 

1. Pengertian, penerimaan yang cermat dari isi stimuli seperti apa yang 

dimaksud oleh komunikator. 

2. Kesenangan, komunikasi ini juga disebut dengan komunikasi fasis (phatic 

communications) yang dimaksudkan untuk menimbulkan kesenangan. 

Komunikasi menjadikan hubungan antarindividu menjadi hangat, akrab, 

dan menyenangkan. 

3. Pengaruh pada sikap, komunikasi juga seri dilakukan untuk 

mempengaruhi orang lain, seperti seorang khatib yang ingin 

membangkitkan sikap keagamaan dan mendorong jamaah dapat 

membangkitkan sikap keagamaan dan mendorong jamaah dapat beribadah 

dengan baik, atau seorang politisi yang ingin menciptakan citra yang baik 

kepada publik pemilihnya, dan lain-lain. 

4. Hubungan sosial yang makin baik, komunikas juga ditunjukkan untuk 

menumbuhkan hubungan sosial yang baik. Manusia adalah makhluk sosial 

yang tidak dapat bertahan hidup sendiri, untuk itu manusia selalu 

berkeinginan untuk berhubungan dengan orang lain secara positif. 
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5. Tindakan, tindakan persuasi dalam komunikasi digunakan untuk 

mempengaruhi sikap persuasif, juga diperlukan untuk memperoleh 

tindakan yang dikehendaki komunikator. Dalam hal ini, efektivitas 

komunikasi biasanya diukur  dari tindakan nyata oleh komunikan. 

 

2.4 Efektivitas Komunikasi Dakwah 

Dalam sebuah dakwah beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah proses 

yang di terima terakhir dan di proses oleh komunikan/ mad‟u. Beberapa hal terkait 

efektivitas komunikasi dakwah ditentukan melalui kompone-komponen penting 

dalam dakwah. Pertama, komunikator (Da‟i). Kedua, Penerima Dakwah (Mad‟u). 

Ketiga, Materi Dakwah (Maddah). Keempat, Media (Wasilah). Kelima, Metode 

(Thariqah). Keenam, Efek (Atsar) kognitif, afektif, dan konatif. 

 

2.4.1 Da’i  

Wahyu Ilaihi (2010; 19) Da‟i atau dalam bahasa komunikasi disebut 

sebagai komunikator dakwah dikelompokkan menjadi dua: 

Pertama, hal umum yang terjadi pada setiap muslim atau muslimat yang 

dianggap mukallaf (dewasa) sebagian dari mereka meiliki kewajiban untuk 

berdakwah. Dakwah menurut Mukallaf merupakan suatu yang melekat, tidak 

terpisahkan dari misi hidup penganut agama Islam, dengan disesuaikan; 

“sampaikan walau satu ayat”. 

Kedua, mereka yang mengambil keahlian khusus (mutakhasis) dalam 

bidang agama Islam biasa dikenal sebagai ulama. 
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2.4.2 Mad’u  

Mad‟u adalah manusia yang menjadi mitra dakwah atau menjadi sasaran 

dakwah atau manusia penerima dakwah, baik secara individu, kelompok, baik 

yang bergama Islam maupun tidak, dengan kata lain manusia secara keseluruhan 

Wahyu Ilaihi (2010; 19). Muhammad Abduh membagi mad‟u menjadi tiga 

golongan yaitu:  

1. Golongan cerdik cendikiawan yang cinta kebenaran dan dapat berpikir 

secara kritis, cepat menangkap persoalan. 

2. Golongan awam, yaitu sekumpulan orang yang belum dapat berpikir secara 

kritis dan mendalam, merupakan orang-orang yang belum menangkap 

pengertian-pengertian yang dianggap tinggi untuk sebagian orang. 

3. Golongan yang berbeda dengan golongan diatas adalah mereka yang 

senang membahas sesuatu, tetapi hanya dalam batas tertentu, tidak sanggup 

mendalami secara menyeluruh. 

Beberapa mad‟u dikategorikan ke dalam bentuk-bentuk dan tipologi mad‟u. 

Mad‟u biasanya meliputi banyak latar belakang sosial, politik, ekonomi, budaya, dan 

SARA. Mad‟u dikelompokkan ke dalam konsep sosiologis. Seperti yag dijelaskan 

dalam Sosiologi Suatu Pengantar oleh Soerjono Soekanto (2013: 128). 

a. Kerumunan (Crowd) 

Kerumunan merupakan berkumpulnya sekelompok orang pada suatu situasi 

yang biasanya memiliki tujuan sama atau memang sengaja di bentuk untuk 

suatu hal dan terkadang bersifat spontan tanpa adanya komando. Kerumunan 

merupakan kelompok sosial yang tidak teratur. Mengapa? Karena, 
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bertemunya tidak ada strata atau susunan organisasi yang sah. Kerumunan biasa 

terjadi saat adanya demonstrasi, adanya kecelakaan di jalan raya, kebakaran di 

area sekitar rumah dan masih banyak lagi hal yang dapat di katakan sebagai 

kerumunan. Ukuran utama adanya kerumunan adalah kehadiran orang-orang 

secara fisik dan dalam lingkup yang sementara. Batasan terjadinya kerumunan 

adalah sejauh mata dapat melihat dan selama dapat mendengarkannya. 

Kerumunan tersebut segera mereda setelah orang-orang yang berkerumun dalam 

lingkup tersebut membubarkan diri. Jadi, kerumunan merupakan suatu kelompok 

sosial yang bersifat sementara (temporer). 

b. Publik (Public) 

Publik merupakan kelompok sosial yang tidak memiliki keteraturan. Publik 

didefinisikan sebagai kelompok yang abstrak dari orang-orang yang menaruh 

perhatian pada suatu persoalan atau kepentingan yang sama. Publik akan 

melakukan pertukaran pemikiran melalui komunikasi tidak langsung untuk 

mencari penyelesaian atau solusi atas persoalan atau kepentingan mereka. 

Untuk itu, publik bukanlah kelompok yang nyata dan tetap, tetapi bersifat 

elementer dan tidak memiliki tradisi, disiplin, dan dengan peraturan tertentu 

yang mengikat. 

c. Massa  

Dalam komunikasi dakwah Wahyu Ilaihi (2010; 88) massa adalah orang 

banyak dan sangat heterogen, tidak terikat oleh suatu tempat bercirikan  

interaksinya sangat kurang, beberapa masalah yang mereka hadapi masing-

masing masih terpencar-pencar. Untuk itu, cakupan massa lebih luas daripada 
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publik, audience ataupun crowd. Hubungan ikatannya lebih longgar, belum 

ada integrasi untuk penyelesaian persoalan atau respon yang nyata dan dalam 

lingkup yang sama. Ada perhatian yang dituangkan akan tetapi masih samar-

samar dan individunya belum mengalami pertukaran pesan yang berarti. 

Sedangkan dalam buku Types of Communication berdasarkan jenis 

khalayaknya sifat audience dapat dikelompokkan menjadi: 

a. Khalayak tak sadar: Kadang-kadang komunikan tidak menyadari adanya 

masalah atau tidak tahu pengambilan keputusan. 

b. Khalayak apatis, tipikal komunikan adalah tahu masalah, akan tetapi 

mereka acuh tak acuh. 

c. Khalayak yang tertarik, tapi ragu. Komunikan sadar akan adanya masalah, 

tahu bahwa akan mengambil keputusan, tetapi mereka masih meragukan 

keyakinan terhadap apa yang harus mereka ikuti atau sebuah tindakan yang 

harus mereka jalani. 

d. Khalayak yang bermusuhan. Komunikan sadar bahwa ada problem atau 

masalah yang harus diatasi, tetapi mereka menentang usulan dari komunikan. 

 

2.4.3 Materi Dakwah (Maddah) 

Materi dakwah atau yang biasanya disebut sebagai maddah atau pesan 

dakwah. Materi dakwah yang disampaikan oleh seorang da‟i sarat akan ajaran 

Islam. Ajaran Islam yang secara umum yang disampaikan oleh da‟i 

diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis sesuai dengan masalah pokok yang ada 

di masyarakat. Wahyu Ilaihi (2010; 20) 
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a. Pesan Akidah yang meliputi ke-enam rukun iman. 

b. Pesan Syariah yang meliputi urusan kita berupa Ibadah dan Fiqh 

Muamalah (Hukum atau Syara dari perdata hingga publik). 

c. Pesan Akhlak yang meliputi Akhlak terhadap Allah SWT, Akhlak 

terhadap makhluk (meliputi manusia dan non manusi; flora, fauna, dan 

sebagainya). 

 

2.4.4 Media Dakwah (Wasilah) 

Media dakwah ialah alat atau wahana yang digunakan untuk memindahkan 

pesan dari sumber pada penerima. Adapun komunikasi bermedia adalah 

komunikasi yang menggunakan saluran untuk meneruskan pesan kepada 

komunikan yang posisinya jauh dan berjumlah banyak. Dalam komunikasi dapat 

dikatakan audience-nya merupakan audience yang kemungkinan akan terkena 

terpaan dari medianya. Seperti teori yang dikembangkan oleh Sandra Ball-

Rokeach dan Melvin L. DeFleur (1976) yang dikutip ulang dalam Syaiful Rohim 

(2016: 195) bahwa teori ini berfokus pada efek media dan kondisi struktural 

masyarakat sosialnya.  

Yang pada dasarnya teori ini merupakan suatu pendekatan struktur sosial 

yang berangkat dari gagasan mengenai sifat suatu masyarakat modern (atau 

masyarakat massa), dimana media massa dapat dianggap sebagai informasi yang 

memiliki peran penting dalam proses pemeliharaan, perubahan dan konflik pada 

tataran masyarakat, kelompok atau individu dalam aktivitas sosial. Sarana atau 

media ialah hal-hal yang dapat mengantarkan kepada sesuatu. Sarana dakwah 
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ialah hal atau sesuatu yang membantu da‟i menyampaikan dakwahnya. Dari sudut 

penyampaian, ada dua macam sarana dakwah: sarana langsung dan sarana tidak 

langsung.  

a. Sarana Langsung 

Maksud sarana langsung disini adalah menyangkut teknik penyampaian 

melalui perkataan, perbuatan, dan perilaku da‟i yang dijadikan teladan 

oleh orang lain, sehingga mereka tertarik kepada Islam. Dakwah ini dibagi 

menjadi tiga yakni 1) Dakwah dengan perkataan, 2) Dakwah dengan 

perbuatan 3) Dakwah dengan perbuatan. 

1) Dakwah Bil-lisan  

Dakwah bil-lisan atau dakwah dengan perkataan. Dakwah ini terbagi 

menjadi dua. Pertama, secara lisan, seperti: Khutbah, ceramah, mengajar 

atau memberi kuliah, seminar, diskusi, fatwa, dan nasihat. Kedua, secara 

tertulis, seperti: surat, makalah, brosur, buku, kitab, majalah, surat kabar, 

dan sejenisnya. Adapun teknik dakam berdakwah yang harus da‟i miliki 

agar mampu mempengaruhi jamaah (mad‟u). 

Pertama, pertemuan-pertemuan umum, seperti penyelenggaraan 

kuliah, diskusi, pengajaran di Masjid, sekolah atau lembaga-lembaga 

pendidikan, konferensi, dan pertemuan-pertemuan yang dihadiri 

orang-orang banyak. Kedua, pertemuan-pertemuan khusus, seperti 

yang dilakukan para mahasiswa, pelajar, ataupun non pelajar. Ketiga, 

dakwah perorangan, dengan memberi nasihat yang bersifat 

persaudaraan. Keempat, media tulis atau cetak, seperti: surat, makalah, 
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buku, kitab, brosur, dan sebagainya. Kelima, media elektronik, seperti 

radio, televisi, video, internet, dan sebagainya.  

Dalam kegiatan berdakwah lima tahapan ini yang harus 

diperhatikan seorang da‟i. Lima tahapan ini dijadikan cara yang 

efektif untuk mempengaruhi mad‟unya. Dengan menggunakan bahasa 

yang efektif yang mudah dipahami dan penyampaian yang interaktif. 

Agar mad‟u dapat take and give dalam kebingungannya mengenai 

agama, hukum-hukumnya, dan merambah ke permasalahan politik 

yang disorot banyak ulama. 

2) Dakwah dengan perbuatan 

Tabligh dengan perbuatan ialah suau tindakan menumpas 

kemukaran dan membela yang hak. Hal ini berlandaskan pada hadits 

Nabi riwayat Muslim, yang artinya, “Barangsiapa diantara kamu 

melihat kemunkaran, hendaknya mengubah dengan tangannya 

(kekuatannya); jika tidak mampu, hendaknya dengan lidahnya; jika 

tidak mampu, hendaknya dengan hatinya. Dan (yang terakhir) itu 

merupakan selemah-lemahnya iman”. 

Contoh dalam penyebaran tabligh adalah dengan melalui kegiatan 

yang mencegah suatu kemunkaran dan bertujuan menyebarkan 

kebaikan. Salah satunya mencegah kemunkaran dan menebar 

kebaikan adalah bakti sosial, bekerja sukarela di Masjid, penerbitan, 

dan lain-lain. 
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3) Dakwah dengan perilaku 

Dakwah perilaku disampaikan melalui percontohan diri kita pada 

lingkungan sekitar kita. Cara penting untuk menyampaikan dakwah 

dan menarik orang ke dalam Islam adalah dengan perilaku baik, 

perbuatan-perbuatan terpuji, sifat-sifat baik, akhlak mulia, dan 

komitmennya terhadap Islam secara lahir batin, sehingga ia menjadi 

panutan bagi orang lain. Pengaruh perbuatan dan tingkah laku lebih 

efektif dari perubahan semata. 

Perilaku yang baik haruslah dilandasi dua hal yang paling 

mendasar diantaranya akhlak yang baik dari seseorang baik itu da‟i, 

jamaah, dan terkhusus umat Islam. Dan menjadi hal mendasar lainnya 

adalah kesesuaian ucapan dan perbuatan yang kita lakukakan. 

Mengatakan suatu kejujuran, berlaku jujur, sikap rendah hari, dan 

menolong sesama. Itulah yang menjadi acuan kita dalam berdakwah 

melalui perilaku kita dalam masyarakat. 

b. Sarana Tidak Langsung 

Dalam kegiatan tabligh seringkali kita hanya memperhatikan sarana 

langsungnya saja. Ada hal-hal lain yang tak mampu dipisahkan dengan 

sarana langsung yakni melalui sarana tidak langsung. Sarana tidak 

langsung meliputi kesiapan sorang da‟i dalam menyampaikan maddah 

kepada jamaahnya. Dilihat melaui sudut pandang penyampaian 

maddahnya da‟i harusnya memiliki tiga hal pokok yang harus diperhatikan 

yaitu; 
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1) Sikap hati-hati dan senantiasa bertakwa kepada Allah SWT 

Sebelum berdakwah kepada orang lain, seorang da‟i perlu memberi 

peringatan kepada keluarganya agar hati-hati terhadap perbuatan 

maksiat, bahaya nafsu, kaum munafik, dan kafir. 

2) Meminta bantuan kepada orang lain 

Setelah meminta kepada Allah, seorang da‟i perlu meminta bantuan 

kepada sesama manusia demi kelancaran dakwahnya. 

3) Disiplin 

Seorang da‟i harus disiplin, termasuk dalam masalah waktu. Jangan 

sekali-kali ia membuang kesempatan. Ia harus memperhatikan kaidah-

kaidah disiplin yang diperintahkan Islam. Bekerja sedikit waktu secara 

teratur dan berkesinambungan lebih baik daripada bekerja dengan 

banyak waktu, tetapi tanpa arah dan tidak berkesinambungan. 

 

2.4.5 Metode Dakwah (Thariqah) 

Wahyu Ilaihi (2010; 20) Metode dakwah adalah cara-cara yang 

dipergunakan da‟i untuk menyampaikan pesan dakwah atau serentetan kegiatan 

untuk mencapai tujuan dakwah. Metode dakwah dibagi menjadi tiga dasar 

dakwah yaitu: 

a. Hikmah, yaitu berdakwah dengan memperhatikan situasi dan kondisi 

sasaran dakwah dengan menitikberatkan pada kemampuan mereka, 

sehingga didalam menjalankan aharan-ajaran Islam selanjutnya mereka 

tidak lagi merasa terpakasa atau keberatan. 
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b. Mauidhah Hasanah, adalah dakwah dengan memebrikana nasihat-nasihat 

atau menyampaikan ajaran Islama sengan rasa kasih sayang, sehingga 

nasihat dan ajaran Islam yang disampaikan itu dapat menyentuh hati 

mereka. 

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

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

tidak pula dengan menjelekkan yang menjadi mitra dakwah. 

 

2.4.6 Efek Dakwah (Atsar) 

Menurut Jalaluddin Rakhmat dalam buku Psikologi Komunikasi (2007: 

223) efek dalam komunikasi massa dibagi menjadi tiga yakni: 

1) Efek Kognitif, yaitu terjadi jika ada perubahan pada apa yang diketahui, 

dipahami, dipersepsi oleh khalayak. Efek ini berkaitan dengan transmisi 

pengetahuan, keterampilan, kepercayaan, atau informasi. Teori 

komunikasi efek kognitif dirumuskan sebagai berikut: 

a. Meliputi adanya agenda setting 

b. Menciptakan atau menghilangkan ambiguitas 

c. Pembentukan sikap 

d. Perluasan sistem atau keyakinan masyarakat 

e. Informasi dapat membentuk, mempertahankan atau meredefinisikan 

citra. 
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2) Efek Afektif, yaitu timbul jika ada perubahan pada apa yang dirasakan, 

disenangi, atau dibenci khalayak, yang meliputi segala yang berkaitan 

dengan emosi, sikap, serta nilai. 

3) Efek Behavioral, aitu merujuk pada perilaku nyata yang dapat diamati, 

yang meliputi pola-pola tindakan, kegiatan, atau kebiasaan tindakan 

berperilaku. 

 

2.5 Pengertian Siyasah 

Politik (dari bahasa Yunani: politikos, yang berarti dari, untuk, atau yang 

berkaitan dengan warga negara), adalah proses pembentukan dan pembagian 

kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuatan 

keputusan, khususnya dalam negara (Wikipedia, April 2017. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Politik diakses pada tanggal 28 April 2017 Pukul 

21.04 WIB) . Politik dalam bahasa Yunani juga dijelaskan dalam Mahi M. Hikmat 

(2011: 28)  polis memiliki arti yakni kota. Aristoteles tidak hanya membahas ciri-

ciri Khas kota, tetapi juga menganalisis sifat umum kota dan sistem-sistem politik 

(politeiai) yang berlainan yang dapat dipakai untuk memerintah kota. Dalam 

sistem yang berlaku tidak hanya menyangkut struktur pemerintah spesifik, tetapi 

juga “jalan hidup kota” pada umumnya. Politik didefinisikan oleh beberapa tokoh 

terkemuka. Dalam buku dasar-dasar ilmu politik (2010: 14) Plato dan Aristoteles 

menganggap politics sebagai suatu usaha untuk mencapai masyarakat politik yang 

terbaik.  

https://id.wikipedia.org/wiki/Proses
https://id.wikipedia.org/wiki/Kekuasaan
https://id.wikipedia.org/wiki/Masyarakat
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pembuatan_keputusan&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pembuatan_keputusan&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Negara
https://id.wikipedia.org/wiki/Politik
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Namun politik juga didefinisikan dalam bahasa yang berbeda. Para ahli 

fiqh siyasah memiliki dua pendapat berbeda. Mujar Ibnu Syarif dan  Khamami 

Zada (2008: 2) ajaran yang dianut al-Maqrizy menyatakan, siyasah berasal dari 

bahasa Mongol, yakni dari kata yasah yang mendapat imbuhan huruf sin berbaris 

kasrah diawalnya sehingga dibaca siyasah. Pendapat tersebut didasarkan oleh 

kitab undang-undang milik Jengis Khan yang berjudul ilyasa yang berisi panduan 

pengelolaan negara dan berbagai bentuk hukuman berat bagi pelaku tindak pidana 

tertentu. 

Pendapat kedua dalam Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada (2008: 3) 

melalui Ibn Taghri Birdi. Siyasah berasal dari campuran tiga bahasa, yakni bahasa 

Persia, Turki, dan Mongol. Partikel si dalam Bahasa Persia berarti 30. Sedangkan 

yasa merupakan kosakata Bahasa Turki dan Mongol yang berarti larangan. Dan 

karena itu, ia dapat juga dimaknai sebagai hukum atau aturan. 

Mahzab oleh Ibnu Manzhur menyatakan siyasah berasal dari Bahasa Arab, 

yakni bentuk mashdar dari tashrifan kata sasa-yasusu-siyasatan, yang semula 

berati mengatur, memelihara, atau melatih binatang, khususnya kuda. Melalui 3 

mahzab ini hampir memiliki kesamaan secara bahasa yakni Bahasa Mongol, 

Bahasa Arab, dan Bahasa Turki. 

Beberapa tokoh dari berbagai mahzab menjelaskan siyasah dengan 

pandangan terminologis. Menjelaskan lebih mendalam siyasah dalam tatanan 

kehidupan. Siyasah banyak didefinisikan oleh yuris Islam. Abu al-Wafa Ibn „Aqil 

dalam buku Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam (2008: 9)  

 



31 
 

“Siyasah berarti suatu tindakan yang dapat mengantar masyarakat lebih 

dekat kepada kemaslahatan dan lebih jauh dari kerusakan, kendati pun 

Rasulullah tidak menetapkannya dan Allah juga tidak menurunkan 

wahyu untuk mengaturnya”. 

 

Husain Fauzy al-Najjar mendefinisikan Sisayah sebagai berikut: 

“Siyasah berarti pengaturan kepentingan dan pemeliharaan 

kemaslahatan rakyat serta pengambilan kebijakan (yang tepat) demi 

menjamin terciptanya kebaikan bagi mereka”.  

 

Tidak hanya didefinisikan secara bahasa dan secara terminologis. Siyasah 

atau Politik Islam tidak semudah apa yang kita pikirkan. Dalam buku Politik 

Islam, Nanang Tahqid (2004: xi) Politik Islam yang dimaksud disini dan perlu 

termaktub didalamnya adalah konsepsi Islam mengenai politik, menyangkut isu-

isu seputar soal kepala negara dan tata cara pemilihannya, pelaksanaan 

kenegaraan, hak dan kewajiban rakyat, aparatur negara, penciptaan undang-

undang, dan sebagainya. Sejak era kepemimpinan Rasulullah SAW, masa Al-

Khulafa Al-Rasyidin, kerajaan-kerajaan Islam, hingga masyarakat kotemporer 

sejak negara-negara mayoritas muslim menerima bentuk nation-state, baik 

berbentuk kerajaan maupun republik. 

 

2.6  Pemikiran Politik Islam 

Dalam sejarah perkembangan politik Islam, perlu kita ketahui pemikiran 

politik Islam di abad klasik dan pertengahan. Ciri umum pemikiran politik 

ketatanegaraan Islam pada masa klasik dan pertengahan ditandai oleh pandangan 

mereka yang bersifat Khalifah Sentris dalam buku Pemikiran Politik Islam; dari 

masa klasik hingga Indonesia Kontemporer (2015:1). Banyak dari umat saat ini 
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yang belum memahami apa yang dinamakan “khalifah sentris”. Hal tersebut 

diartikan sebagai kepemimpinan terpusat yang pada masa itu hanya di pimpin 

oleh satu pemimpin dan membawahi para perdana menteri, panglima perang, dan 

penasihat negara diseluruh penjuru dunia.  

Tercatat dalam sejarah dan kisa hidup Rasulullahu Shalallahu Alaihi Wassalam 

“2/3 dunia pada zaman itu dipegang oleh umat Islam dibawahi oleh kepemimpinan 

Khulafaur Rasyidin”. Tokoh besar Islam seperti Al-Farabi, Al-Mawardi, Al-Ghazali, 

dan Ibn Taimiyah menjelaskan banyak pandangan mengenai sosial politik hingga pada 

pemikiran politik Islam. Tokoh besar yang sangat populer pada abad pertengahan dan 

merupakan tokoh Islam paling berpengaruh ialah Al-Ghazali.  

Dalam Muhammad Iqbal dan Amin Husein Nasution (2013: 25) pemikiran 

keislaman Al-Ghazali meliputi seluruh aspek ajaran Islam. Berdasarkan dari tafsir, 

Hadis, fiqh, ushul fiqh, filsafat, tasawuf, teologi dan pendidikan hingga politik. 

Pemikiran Al-Ghazali dan Al-Mawardi memiliki kesamaan. Di dalam karyanya yang 

berjudul Al-iqtishad fi al-I‟tiqad (Sikap Lurus dalam I’tiqad). Al-Ghazali melukiskan 

hubungan antara agama dan kekuasaan politik dengan ungkapan: 

“Sultan (di sini berarti kekuasaan politik) adalah wajib untuk ketertiban 

dunia; ketertiban dunia wajib bagi ketertiban agama; ketertiban agama 

wajib bagi keberhasilan di akhirat. Inilah tujuan sebenarnya para rasul. 

Jadi, wajib adanya imam merupakan kewajiban agama dan tidak ada 

jalan untuk meninggalkannya”. 

 

Melalui definisi siyasah atau politik Islam dapat diambil garis besar bahwa 

politik Islam berfokus tentang tatanan negara. Dalam A. Gaffar Aziz (2000: 49) 

secara tegas dapat dikatakan, Islam adalah agama dan negara, sebuah agama 

yang menjadi sumber aturan hukum dan inspirasi. Prinsip-prinsip itu 
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dikembangkan oleh para imam mujtahid yang kredibel melalui interpretasi dan 

legislasi. Para imam mujtahid itulah yang menekuni bidang tersebut secara 

intensif  dan mempersiapkan pemerintahan yang akan dijalankan oleh politisi, 

diplomat dan para yuris dan administratur. 

Contoh nyata pernah ada dalam sejarah yakni; hubungan dakwah dengan 

politik yang dikemukakan oleh KH. Zainuddin MZ. Tentang suatu ambiguitas 

dakwah dan politik di periode Orde Baru. Pemikiran beliau dipaparkan dalam 

Sukron Kamil (2013: 39).  

“Dalam kesadaran Zainuddin, hubungan dakwah dengan politik amatlah 

erat. Bahkan, baginya, dakwah sendiri merupakan politik memberi sentuhan 

agar orang lebih dekat pada agamanya. Bahkan, dakwah juga bisa menjadi 

bagian dari kepentingan penguasa”. Dan kesadaran Zainuddin ini 

memunculkan suatu ambiguitas yang memunculkan penilaian  

 

“Dalam penilaian Zainuddin, selama ini dakwah Islam lebih sering tampil 

dalam wajah yang kurang utuh dan kurang manusiawi. Dakwah lebih 

bermakna mengejek daripada mengajak. Islam sering direduksi dalam wajah 

yang tidak lagi sempurna. Dalam hal ini, ia tidak setuju dengan cara-cara 

Khomeini, Khaddafy, dan Saddam Husein dalam menampakkan Islam secara 

kaffah. Islam lebih sering sebagai lipstik daripada alternatif”. 

 

Muhammad Abdullah Al-Khatib (2001; 143) beberapa ciri-ciri 

pemerintahan Islam yang disesuaikan dengan pemikiran politik Islam yang ada 

saat ini. Ciri-cirinya yang meliputi dalam suatu pemikiran politik Islam adalah 

sebagai berikut: 

a. Adanya rasa tanggungjawab 

b. Memunculkan kasih sayang pada rakyat 

c. Berlaku adil terhadap semua orang, menjaga diri dalam menggunakan 

harta negara (Tidak menggunakannya untuk kepentingan pribadi, -pen) 

dan ekonomis dalam penggunaanya. 
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2.7  Studi Resepsi 

Reception Analysis atau analisis penerimaan dikatakan sebagai perspektik baru 

dalam aspek wacana dan sosial dari teori komunikasi. Resepsi berasal dari bahasa Latin 

“ recipere” yang apabila dibahasakan ke dalam bahasa Indonesia berarti menerima. 

Sejak tahun 60-an resepsi dikenal sebagai aliran yang ilmunya dibuat untuk penelitian 

sastra yang memiliki fokus teks sendiri yang disebut (aliran egosentris atau gerakan 

ekonomi) ke arah pembaca. Dalam arti luas, istilah ini diperuntukkan bagi setiap aliran 

yang mengambil penelitian sastra. Dimana mempelajari bagaimana karya-karya sastra 

diterima oleh pembaca (Muslimin Machmud, 2016: 218). Analisis pemaknaan 

merupakan studi yang berfokus pada makna, produksi dari pengalaman khalayak dalam 

interaksi mereka dengan teks media. 

Reception studies dalam penelitian komunikasi massa kembali pada 

Encoding dan Decoding Stuart Hall (1974) dalam wacana televisi. Pendekatan ini 

dalam studi media adalah terkait dengan kajian budaya, meskipun kemudian 

menunjukkan bahwa teori resepsi memiliki akar lainnya (Alaasutari, 1999).   

Cultural Studies (kajian budaya) adalah studi kebudayaan atas praktek 

signifikasi representasi, dengan mengeksplorasi pembentukan makna pada 

beragam konteks. Cultural studies memfokuskan diri pada hubungan antara relasi-

relasi sosial dengan makna-makna. Berbeda dengan “kritik kebudayaan” yang 

memandang kebudayaan sebagai bidang seni, estetika, dan nilai-nilai moral, 

kajian budaya berusaha mencari penjelasan perbedaan kebudayaan dan praktek 

kebudayaan tidak dengan menunjuk nilai-nilai intrinsik dan abadi, tetapi dengan 

menunjuk seluruh peta relasi sosial.  
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Berikut ini adalah karakteristik cultural studies menurut Sardar dan Van Loon: 

1) Cultural studies mengkaji berbagai kebudayaan dan praktek budaya serta 

kaitannya dengan kekuasaan. Tujuannya adalah untuk mengungkapkan 

hubungan kekuasaan serta mengkaji bagaimana hubungan tersebut 

mempengaruhi berbagai bentuk kebudayaan seperti sosial-politik, 

ekonomi, ilmu pengetahuan, hukum dan lain sebagainya. 

2) Cultural studies tidak hanya merupakan studi tentang budaya yang merupakan 

entitas tersendiri yang terpisah dari konteks sosial dan politiknya. Tujuannya 

untuk memahami budaya dalam segala bentuk kompleksnya dan menganalisis 

konteks sosial dan politik tempat budaya tersebut berasal. 

3) Budaya dalam cultural studies menampilkan 2 (dua) fungsi, merupakan 

objek studi maupun lokasi tindakan dan kristisme politik. Cultural 

studies bertujuan baik sebagai usaha pragmatis maupun ideal. 

4) Cultural studies berupaya untuk mendobrak pengkotak-kotakan pengetahuan 

konvensional, berupaya mendamaikan dan mengatasi perpecahan antara bentuk 

pengetahuan yang tidak tersirat (pengetahuan intuitif berdasarkan budaya lokal) 

dan yang objektif (universal). Cultural studies mengasumsikan suatu identitas 

dan kepentingan bersama antara yang mengetahui dengan yang diketahui, 

antara pengamat dengan yang diamati. 

5) Cultural studies melibatkan diri dengan evaluasi moral masyarakat 

modern dengan garis radikal tindakan politik. Cultural studies bertujuan 

memahami dan mengubah struktur dominasi khususnya dalam masyarakat 

kapitalis industri 
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2.8 Batasan Resepsi Stuart Hall 

Menurut Stuart Hall, khalayak melakukan decoding terhadap pesan media 

melalui tiga kemungkinan posisi, yaitu (Muslimin Machmud, 2016: 221), (Stuart 

Hall; 2011: 227-230)  : 

1. Posisi Hegemoni Dominan (The Dominant Hegemonic), yaitu situasi

dimana khalayak menerima pesan yang disampaikan oleh media. Ini adalah

situasi dimana media menyampaikan pesannya dengan menggunakan kode

budaya dominan dalam masyarakat. Media harus memastikan bahwa pesan

yang diproduksinya harus sesuai dengan budaya dominan yang ada pada

masyarakatnya.

2. Posisi Negosiasi (The Negotiated Reading), yaitu posisi dimana khalayak

secara umum menerima ideologi dominan namun menolak penerapannya

dalam kasus-kasus tertentu. Pembaca dalam batas-batas tertentu sejalan

dengan kode-kode program dan pada dasarnya menerima makna yang di

sodorkan oleh si pembuat program namun memodifikasinya sedemikian

rupa sehingga mencerminkan posisi dan minat-minat pribadinya.

3. Posisi Oposisi (The Oppositional Reading), cara terakhir yang dilakukan khalayak

dalam melakukan decoding terhadap pesan media adalah melalui oposisi yang

terjadi ketika khalayak audiensi yang kritis mengganti atau mengubah pesan atau

kode yang disampaikan media dengan pesan atau kode yang disampaikan oleh

media dengan pesan atau kode alternatif. Audiensi menolak makna pesan yang

dimaksudkan atau disukai media dan menggantikannya dengan cara berpikir

mereka sendiri terhadap topik yang disampaikan mereka.


