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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1       Komunikasi Massa 

Komunikasi Massa menurut joseph A. Devito dalam buku Pengantar 

Komunikasi Massa oleh Nurudin M.Si., pertama, komunikasi Massa adalah 

komunikasi yang ditujukan kepada Massa, kepada khalayak yang luar biasa 

banyaknya. Ini tidak berarti meliputi seluruh penduduk atau semua orang 

membaca  atau semua orang yang menonton televisi, agaknya ini tidak berarti 

pula bahwa khalayak itu besar dab pada umumnya agak sukar untuk di 

definisikan. Kedua, komunikasi Massa adalah komunikasi yang disalurkan oleh 

pemancar-pemancar yang audio dan atau visual. Komunikasi Massa barangkali 

akan lebih mudah dan lebih logis bila didefinisikan menurut bentuknya (televisi, 

radio, surat kabar, majalah, film, buku, dan pita).  

Komunikasi Massa merupakan studi ilmiah tentang media Massa beserta 

peran yang dihasilkan, pembaca/pendengar/penonton yang coba diraihmnya, dan 

efek terhadap mereka. Komunikasi Massa merupakan disiplin kajian ilmu sosial 

yang relatif muyda jika dibandingkan dengan ilmu psikologi, sosiologi, ilmu 

politik, dan ekomomi. Sekarang ini komunikasi Massa sudah dimasukkan 

kedalam disiplin ilmiah (Nurudin, 2009:2). 

Pada dasarnya, komunikasi Massa adalah proses komunikasi melalui 

media Massa (media cetak dan elektronik). Sebab, awal perkembangannya saja, 

komuikasi Massa berasal dari perkembangan kata media off mass communication 

(media komunikasi Massa). Media yang seperti apa, yakni media yang dihasilkan 

oleh teknologi modern. Hal ini perlu ditekankan karena ada media yang bukan 
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media Massa yaitu media tradisional seperti kentongan, angklung, gamelan dan 

lain-lain. Jadi, di sini jelas media Massa menunjuk pada hasil produk teknologi 

modern sebagai saluran dalam komunikasi Massa. Sedangkan pengertian dari 

media Massa itu sendiri adalah alat-alat dalam komunikasi yang bisa 

menyebarkan pesan secara serempak, cepat kepada audience yang luas dan 

heterogen. 

Dalam buku Teori Komunikasi Massa oleh Mc Quail tahun 2010, konsep 

komunikasi Massa pertama kali diciptakan pada tahun 1920-an atau 1930-an 

untuk diterapkan pada kemungkinan baru untuk komunikasi publik yang muncul 

dari pers Massa, radio, dan film. Media-media ini memperbesar khalayak 

potensial melampaui minoritas yang melek huruf. 

Perkembangan teknologi yang canggih mempengaruhi perkembangan 

komunikasi Massa, terbukti dengan lahirnya new media atau media baru yang itu 

merupakan sebuah sarana atau alat yang baru muncul dan baru berkembang, 

merujuk kepada digital device yaitu alat komunikasi elektronik. Contoh dari new 

media itu sendiri banyak kita gunakan bahkan untuk saat ini hampir digunakan 

sebagai suatu kebutuhan sehari-hari yaitu internet.  

Dalam Skripsi Dian Oleh Rival, Berhubungan dengan proses 

penyampaian pesan komunikasi, internet mampu menggabungkan beberapa jenis 

pesan. Baik melalui teks, audio, dan visual. Atau biasa disebut dengan digital 

media. Berbeda dengan media-media yang lebih tradisional seperti televisi, radio, 

dan media cetak, internet dapat mengubah devinisi komponen-komponen yang 

berbeda dalam proses komunikasi, dan sebagai hasilnya, mengubah hubungan 

antara komponen yang satu dan yang lain. 
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Pada internet individu tunggal dapat berkomunikasi dengan khalayak 

luas, seperti halnya sebuah perubahan raksasa dan multi nasional yang 

memproduksi sebuah program jaringan televisi. Umpan balik dalam komunikasi 

Massa tradisional dideskripsikan sebagai umpan balik yang dapat tersimpulkan 

dan tertunda. Namun umpan balik online bersifat secara langsung. Ini lebih mirip 

dengan umpan balik dalam komunikasi anarpribadi daripada umpan balik 

komunikasi Massa (Baran.2008:403).  

2.2  Media Sosial  

2.2.1 Pengertian media sosial 

Media sosial adalah media online yang mendukung interaksi sosial. Media 

Sosial menggunakan teknologi web yang mengubah komunikasi menjadi dialog 

interaktif. Beberapa contohnya antara lain, jejaring sosial, blog, wiki, Youtube, 

dan lain-lain. Melalui media sosial, setiap orang bisa membuat, menyunting, 

sekaligus mempublikasikan sendiri konten berita, prommosi, artikel, foto, dan 

video. Selain lebih fleksibel, dan luas cakupannya, lebih efektif dan efesien, cepat, 

ionteraktif, dan variatif (Nurudin,2012:53). 

Sutikno dalam Nurudin (2012:53) menjelaskan bahwa Media sosial 

muncul didasari ide untuk menghubungkan orang-orang dari belahan dunia. 

Dengan didukung perkembangan teknologi yang semakin canggih, perkembangan 

media sosial semakin maju pula dikarenakan setiap orang dengan mudah 

mempunyai media sendiri. Dengan memiliki media pribadi, pengguna dapat 

dengan mudah mengakses informasi secara mudah dan dapat dengan mudah pula 

menambahkan informasi tentang pribadinya. 
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2.2.2 Klarifikasi media sosial  

Kemunculan media sosial baru atau media baru merubah cara 

berkomunikasi antara organisasi, masyarakat, maupun individu. Menurut Afandi 

(Nuruddin : 2012) menjelaskan tentang jenis-jenis media baru tersebut, 

diantaranya adalah : 

a. Collaborative Projects 

Collaborative Projects adalah media sosial yang dapat membuat 

konten. Konten yang disajikan dapat diakses secara global. Dalam 

jenis ini terdapat dua kategori yaitu wiki dan bookmark social. 

Wiki adalah situs yang memungkinkan penggunanya untuk 

menambah, menghapus, dan mengubah konten didalam yang 

berbasis teks. Sedangkan bookmaark social yang memungkinkan 

adanya pengumpulan berbasis kelompok dan rating dari link 

internet atau konten media. 

b. Blogs and Microblogs 

Blogs adalah sebuah website yang dapat digunakan pengguna untuk 

menyampaikan opini, pengalaman atau kegiatan sehari-harinya. 

Perusahaan banyak juga yang menggunakan blogs and 

microblogssebagai salah satu media untuk memasarkan produknya. 

Tidak hanya perusahaan, kalangan selebritis juga banyak yang 

menggunakan blogs and microblogs untuk menginformasikan 

tentang kegiatan mereka sehari-hari. Beberapa contoh blogs and 

microblogs, seperti Kaskus, Bloggers, Wordpress, Multyply, dan 

Plurk, yang tentunya memiliki karakteristik yang berbeda-beda. 
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c. Content Communities 

Content Communities merupakan sebuah aplikasi yang bertujuan 

untuk saling berbagi foto dan video dengan orang yang dituju. 

Contohnya adalah Youtube, yang merupakan situs berbagi video 

yang saat ini sangat terkenal. Banyak perusahaan yang 

menggunakan media ini untuk membuat iklan komersil. Para 

penyanyi juga dalam merilis video musiknya banyak yang memilih 

situs ini. 

d. Social Networking Sites 

Social Networking Sites (situs jejaring sosial) adalah aplikasi yang 

memungkinkan penggunanya untuk bergabung dengan pengguna 

lain melalui profil pribadi atau akun pribadinya. Profil pribadi 

tersebut mencakup foto, video, file audio, dan blog. Situs jejaring 

sosial ini umumnyamempunyai fitur seperti pesan instan dan email. 

Situs jejaring sosial ini mengalami peningkatan yang sangat besar 

dari tahun ke tahun, penggunanya saat ini mencapai puluhan juta 

orang di seluruh dunia. Beberapa contoh dari situs jejaring sosial 

ini adalah Geocties, Degress, Twitter, Yahoo Messanger (YM), 

Instagram, Vine, Facebook, dan masih banyak lagi. 

2.2.3 Ciri media sosial  

Media sosial mempunyai ciri - ciri sebagai berikut  : 

a. Pesan yang di sampaikan tidak hanya untuk satu orang saja namun 

bisa keberbagai banyak orang contohnya pesan melalui SMS 

ataupun internet 
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b. Pesan yang di sampaikan bebas, tanpa harus melalui 

suatu Gatekeeper 

c. Pesan yang di sampaikan cenderung lebih cepat di banding media 

lainnya 

d. Penerima pesan yang menentukan waktu interaksi 

2.2.4 Pertumbuhan media sosial  

Wandira, dalam buku Media Sosial Baru dan Munculnya Revolusi Proses 

Komunikasi oleh Nurudin (2012:53) dijelaskan bahwa Media sosial sendiri 

sebenarnya telah ada pada 1978. Saat itu meskipun menggunakan telepon yang 

tersambung modem, telah ditemukan sistem papan bulletin yang menggunakan 

surat elektronik untuk berhubungan dengan orang lain. 

Pada 1995 muncul situs GeoCities, yaitu media yang dapat menyyimpan 

data website agar dapat diakses. Munculnya GeoCities menjadi awal adanya 

website sekarang. Pada 1997, Classmate.com juga didirikan. Focus utama jejaring 

tersebut adalah hubungan antar mantan teman sekolah. Tidak lama berselang, 

SixDegrees.com hadir sebagai situs jejaring sosial yang membuat hubungan 

pertemanan tanpa harus saling mengenal terlebih dahulu. Karena lebih canggih 

dari Classmate.com. akhirnya berbagai kalangan menyebut SixDegrees.com 

sebagai media sosial pertama didunia (Nurudin, 2012:53-54). 

Kemudian pada tahun 1999 muncul yang namanya Blogger. Situs yang 

memfasilitasi penggunanya untuk membuat akunnya sendiri. Blogger dapat 

memuat opini tentang berbagai hal, baik itu maslah pribadi ataupun permasalahan 

sosial ataupun politik. Kemudiian tahun 2000 lahirr Friendster. Kelahirannya 

menjadikan media sosial yang sangat fenomenal, munculnya pun mendorong 
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media sosial yang lain seperti LinkedIn (2003), My Space (2003), Facebook 

(2004), dan youtube (2005), serta twitter (2006). 

2.3 Pemaknaan 

2.3.1 Pengertian Pemaknaan 

Pemaknaan adalah sebuah prososes menciptakan sebuah makna. 

Sedangkan makana Dallam studi resepsi adalah cara pandang atau audiens 

terhadap suatu teks media, dalam artian bahwa bagaimana cara khalayak atau 

audiens mengkonstruksikan makna keluar dari yang ditawakrkan oleh teks media 

 

 2.3.2  Macam-Macam Makna 

1. Makna Lesikal 

Makna lesikal merupakan tingkatan makna yang bisa kita identifikasi langsung 

melalui penginderaan kita. Dalam komunikasi, makna lesikal biasanya memiliki 

pengertian bahwa informasi yang disampaikan dalam proses komunikasi tersebut 

sifatnya konkret dan bisa diobservasi secara langsung melalui penginderaan. 

2. Makna Kontekstual 

Tingkatan makna selanjutnya adalah makna kontekstual. Dalam strategi 

komunikasi efektif ini, makna yang akan ditemukan dari hasil komunikasi akan 

sangat bergantung dengan konteks pembicaraan yang telah berlangsung. 

Contohnya adalah kata “kepala”. Kepala bisa dianggap sebagai organ tubuh jika 

konteksnya sedang membicarakan fisik, sementara kepala juga bisa diartikan 

sebagai pimpinan organisasi. 

https://pakarkomunikasi.com/strategi-komunikasi-efektif
https://pakarkomunikasi.com/strategi-komunikasi-efektif
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3. Makna Gramatikal 

Makna gramatikal sebenarnya merupakan pengembangan dari makna lesikal. Bila 

makna lesikal sifatnya adalah konkret, kata per kata bisa diketahui maknanya, 

maka makna gramatikal tidak demikian. Susunan kata yang utuh baru bisa 

menghasilkan sebuah makna. Inilah yang dimaksud sebagai makna gramatikal. 

4. Makna Referensial 

Makna referensial merupakan makna yang didapatkan dari suatu kata yang 

memiliki nilai rujukan asli dari sesuatu. Seseorang bisa langsung mengidentifikasi 

makna dari infromasi yang disampaikan begitu mendengar apa yang dimaksud 

dalam kata-kata tersebut. 

5. Makna Denotatif 

Makna denotatif adalah tingkatan makna dalam komunikasi yang menjabarkan 

arti sebenarnya dari sebuah kata. Dalam teknik komunikasi efektif, makna 

denotatif ini akan sangat dibutuhkan supaya informasi disampaikan dengan cepat 

dan tidak bertele-tele. 

6. Makna Konotatif 

Berkebalikan dengan makna denotatif, makna konotatif memiliki kiasan 

tersendiri. Sebuah kata dijadikan kiasan untuk menggambarkan keadaan yang 

sebenarnya. Umumnya proses ini juga bisa terjadi saat akan menyindir sesuatu. 

(Baca juga: Teori interaksi simbolik) 

https://pakarkomunikasi.com/teknik-komunikasi-efektif
https://pakarkomunikasi.com/teori-interaksi-simbolik


16 
 

7. Makna Konseptual 

Sebuah kata akan memiliki konsep tersendiri yang kemudian jika disampaikan 

dalam proses komunikasi, kata tersebut akan memiliki makna konseptual. 

Sebagaimana saat kita mengucapkan komputer, maka ada makna konseptual dari 

kata tersebut yang diartikan sebagai “perangkat canggih untuk melakukan proses 

perhitungan dengan cepat, tepat dan akurat”. 

 

8. Makna Asosiatif 

Tingkatan makna asosiatif memiliki pengertian bahwa suatu subjek saat 

diucapkan mungkin sudah memiliki hubungan dengan suatu pengertian lain. 

Sebagai contoh saat kita menyebut “ular”, maka ada makna asosiasi atau makna 

yang berhubungan dengan takut, bahaya dan lain sebagainya. Makna asosiatif 

dalam komunikasi memberikan hubungan dari beragam pengertian. 

Masih ada beberapa macam tingkatan makna dari berbagai macam ahli. Suatu 

makna dalam komunikasi sering muncul pula dalam proses komunikasi 

interpersonal. Yang jelas, gambaran di atas sudah cukup untuk menjelaskan 

bahwa adanya tingkatan makna dalam komunikasi akan menghasilkan prioritas 

penting tidaknya komunikasi dilakukan. 

2.3.3 Makna dalam studi resepsi 

Makna adalah substansi atau isi dalam komunikasi, maka makna lah hal 

yang harus di dapatkan dalam berkkomunikasi, untuk mendapatkan makna sendiri 

dapat diperoleh dengan cara berkomunikasi yang beragam. Salah satu cara 

https://pakarkomunikasi.com/komunikasi-interpersonal
https://pakarkomunikasi.com/komunikasi-interpersonal
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menyampaikan komunikasi yang itu akan mendapatkan sebuah makna adalagh 

melalu sebauh teks media dalam bentuk video 

 Dalam buku (Baram, 2003 dalam Muslimin, 2016) analisis resepsi adalah 

proses pemaknaan, pemahaman yang mendalam dalam teks media. Makna yang 

dimaksud disini adalah intrepretasi dari pertemuan antara media dan audiens yang 

itu memberikan informasi akan kompleksitas dan dinamika yang terjadi antara 

konsumen dan produk budaya.  

 Dalam studi ini makna yang ada di dalam teks media digunakan peneliti 

untuk mengungkap makna- makna yang ada dalam fenomena sehingga akan 

mengungkap makna yang terdalam dari fenomena yang ada didalam teks media 

itu sendiri melalui intrepretasi dari subyek yang akan diteliti 

 

2.4 Dakwah  

2.4.1 Pengertian dakwah 

Dakwah secara umum adalah sebuah ajakan atau seruan kepada yang baik 

dan yang lebih baik. Artinya dakwah mengandung ide-ide dengan progresivitas, 

sebuah proses terus menerus dalam mewujudakn tujuan dakwah tersebut. Dengan 

demikian, dalam dakwah terdapat suatu ide yang dinamis, suasuatu yang terus 

tumbuh dan berkembang sesuai dengan tuntunan ruang dan waktu.  

Sedangkan secara termonoligis dakwah adalah “mengajak” atau 

“menyeru” kepada orang lain untuk masuk kedalam jalan Allah SWT. Bukan 

untuk mengikuti dai atau kelompok orang dengan kata lain dakwah adalah 

pekerjaan atau ucapan untuk mmepengaruhi manusia supaya mngikuti Islam. 
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Sementarai itu menurut Ismail al-Faruqi dalam buku Komunikasi Dakwah 

oleh Wahyu Ilahi M.A., menyatakan bahwasannya Dakwah itu bersifat universal, 

bebas dan rasional, dengan kata lain bahwasannya dakwah adalah berlaku untuk 

semua ummat dan sepanjang Massa. 

Dalam prakteknya, dakwah merupakan meruapakan suatu kegiatan untuk 

menyampaikan nilai-nilai agama yang memilliki arti penting dan peran berperan 

daalam pembentukan suatu presepsi umat tentang nilai-nilai kehidupan. 

Pada intinya dari semua penjelasan diatas tentang penertian dan praktek 

tentang dakwah terdapat tiga kata kunci yaitu: pertama, ajakan kejalan Allah 

SWT, kedua, dilaksanakan secara berorganisai atau berjamaah / kelompok, ketiga 

kegiatan untuk mempengaruhi manusia agar masuk kedalam jalan Allah SWT. 

2.4.2 Macam-macam dakwah  

Menurut Hamzah Ya’qub dalam buku Komunikasi Dakwah Oleh Wahyu 

Ilahi M.A., membagi macam-macam media dakwah menjadi lima : 

1. Lisan, media dakwah yang paling sederhana yaaitu menggunakan lidah 

dan suara. Media ini dapat dalam bentuk ceramah, pidato, kuliah, 

penyuluhan dan sebagainya  

2. Tulisan, buku majalah, surat kabar, spanduk dan lain-lain  

3. Lukisan, gambar, karikatur dan sebagainya  

4. Audio visual, yakni alat yang digunakan untuk merangsang indra 

pendengaran atau atau penglihatan dan keduanya, bisa berbentuk 

televise, radio, slide dan Internet 

5. Akhlak, yaitu perbuatan-perbuatan atau tindakan nyatayang 

mencerminkan ajaran Islam.  
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2.4.2 Elemen-elemen dakwah 

1. Da'i (Pendakwah) 

Da’i adalah orang yang melaksanakan dakwah baik secara lisan maupun 

tulisan ataupun perbuatan yang baik secara individu, kelompok, atau bentuk 

organisasi atau lembaga. 

2. Mad'u (Objek Dakwah) 

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

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

beragama Islam maupun tidak, dengan kata lain yaitu manusia secara keseluruhan. 

3. Metode atau Thariqah (Cara Menyampaikan) 

Metode adalah cara-cara yang digunakan da’i untuk menyampaikan pesan 

dakwah atau serentetan kegiatan untuk mencapai tujuan dakwah. 

4. Materi atau Maddah  (Bahan-Bahan) 

Materi (Bahan-Bahan) juga biasa disebut dengan pesan dakwah. Yaitu isi 

pesan yang disampaikan da’i kepada mad’u. materi dakwah di kelompokkan 

menjadi tiga yaitu : 

a. Pesan Aqidah, maliputi keImanan kepada Allah SWT, Iman 

kepada malaikat-Nya, Iman kepada kitab-kitab-Nya, Iman kepada 

rasul-rasulnya, Iman kepada Hari Akhir dan Iman kepada Qadha 

dan Qadhar. 

b. Pesam Syariah, meliputi Ibadah Shalat, zakat puasa, dan haji, serta 

mu’amalah 
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c. Pesan akhlak, meliputi akhlak kepada Allah, akhlak kepada 

Maknusia, diri sendiri, tetangga, akhlak bukan manusia, flora,fauna 

dan sebagainya.  

5. Media (Alat-Alat) 

Media yang dimaksudkan adalah alat-alat yang digunakan untuk 

menyampaikan ajaran agama Islam. 

6. Efek (Atsar) 

7. Efek atau pengaruh adalah perbedaan antara apa yang dipikirkan, 

dirasakan, dan dilakukan oleh penerima sebelum dan sesudah 

menerima pesan dakwah. Efek didini terbagi atas tiga hal yakni : 

a. Efek kognitif, terjadi jika ada perubahan pada apa yang diketahui, 

dipahami, dan dipresepsi oleh khalayak. Efek ini berkaitan dengan 

transmisi pengetahuan, keterampilan, kepercayaan atau informasi. 

b. Efek afektif, yaitu timbul jika ada perubahan pada apa yang 

dirasakan oleh khalayak, rasa benc, rasa senang yang berkaitan 

dengan emosi sikapserta nilai. 

c. Efek behavioral, merujuk pada perilaku nyata yang dapat diamati, 

yang meliputi pola tindakan, atau kebiasaan tindakan si pelaku.  

2.4.3 Tujuan dakwah 

Menurut Jamroji dalam materi perkuliahan Strategi dan Komunikasi 

Dakwah tujuan dakwah dibagi menjadi dua meliputi : 

1. Berdasarkan objeknya  

a. Tujuan untuik perorangan  
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Terwujudnya pribadi yang memiliki Iman yang kuat dan selalu 

mendekatkan diri kepada Allah SWT, serta menjadi diri yang berkepribadian baik. 

b. Tujuan untuk keluarga  

Terwujudnya sebuah keluraga yang tentram, harmonis dan terciptanta 

cinta kasih dalam keluarga. 

c. Tujuan untuk masyarakat  

Terwujudnya masyarakat yang aman dan tentram dalam tali ikatan 

ukhuwah Islamiyah dan juga masyarakat yang sejah tera dalam suasana 

keIslaman. 

2. Berdasarkan materi 

a. Tujuan aqidah  

Pemantapan terhadap seseorang berupa aqidah, sehingga adanya kekuatan 

hati yang menjauhkan diri dari keraguan tentang Islam.   

b. Tujuan hukum 

Terciptanya kepatuhan seseorang terhadap hokum-hukumj yang di 

tetapkan oleh Allah pada agama Islam. 

c. Tujuan akhlak   

Terwujudmya manusia yang berakhlakul karimah, dan dan dijauhkan dari 

sifat-sifat yang tercela. 

2.4.4 Metode ilmu dakwah  

Menurut Jamroji dalam kuliah Komunikasi Strategi dakwah terdapat dua 

metode dakwah antara lain.  
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a. Metode langsung 

Metode langsung dilakukan dengan cara, 1.kontak pribadi disebut dengan 

dakwah fardiyah atau perorangan, 2. Kontak ummat yakni dilakukan dengan cara 

ceramah, pengajian, diskusi, seminar,sarahsehan, dan loka karya.  

b. Metode tidak langsung  

Dilakukan dengan cara 1. Benda mati yaitu berupa media cetak, serta media 

elektronik, 2. Benda hidup pendelegasian, penugasan, penampungan, serta 

penyantunan. 

2.5 Studi Resepsi  

Analisis resepsi merupakan bagian khusus dari studi khalayak yang 

mencoba mengkaji secara dalam proses actual dimana wacana media 

diasimilasikan melalui praktek wacana dan budaya khalayaknya. Menurut jansen 

dalam buku Metode Penelitian Komunikasi Kualitatif Oleh Sugeng Puji Leksono, 

ada tiga tahapan dalam metode resepsi yaitu : 

1. Mengumpulkan data 

Data dihimpun melalui wawancara mendalam (baik individu 

maupun kelompok). Wawancara mendalam dilakukan seara individual, 

sedngkan wawancara kelompomk dalam bentuk focus grup interview. 

Selain melalui wawancara kelompok, pengumpulan data juga bisa 

dilakukan dengan Focus Group Discussion (FGD). Dalam analis resepsi, 

perhatian utama wawancara mendalam secara kelompok berpegang pada 

“wacana yang berkembang setelah diantarai media dikalangan khalayak”. 

Artinya, wawancara berlangsung untuk menggali bagaimana sebuah isi 
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pesan medua tertentu menstimulasi wacana yang berkembang dalam diri 

khalayaknya.  

Karakteristik khalayak yang diwawancarai atau yang menjadi 

peserta FGD perlu dipertimbangkan Heterogenitas aspek sosio 

kulturalnya. Misalnya jenis kelamin, usia, keyakinan, kebiasaan, tingkat 

pendidikan, etnis, ras, dsb. Aspek sosial kultural khalayak merupakan 

aspek penting dalam proses produksi makna. Oleh karena itu pessan yang 

sama, akan diterima dan dimaknai secara berbeda oleh khalayak karena 

perbedaan sosial kulturalnya. 

2. Analisis

Menganalisis hasil atau temuan dari wawancara atau rekaman 

proses jalannya Focus Group Discussions (FGD). Setelah wawancara dan 

FGD dilakukan maka, tahap berikutnya peneliti mengkkaji catatan 

wawancara tersebut berupa transkip wawancara yang didalamnya dapat 

dibedakan menjadi berbagai kategori pertanyaan, komentar dsb. 

3. Interpretasi dan resepsi

Tahapan ini peneliti melakukan interpretasi terhadap pengalaman 

bermedia khalayaknya, dalam tahap ini peneliti tidak sekedar 

mencocokkan model pembahasan sebagaimana yang telah dirumuskan 

dalam acuan teoritis melainkan justru mengolaborasikan dengan temuan 

yang sesungguhnya terjadi dilapangan, sehingga muncul model atau pola 

penerimaan yang riil dan lahir dari konteks penelitian yang sesungguhnya. 

Pada tahapan ini, penelitin melakukan interpretasi data dari khalayak untuk 

mendapatkan pola dari penerimanya terhadap pesan. 


