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BAB II“ 

TINJAUAN PUSTAKA“ 

2.1 Peran Media Massa Bagi Khalayak“ 

2.1.1 Media Massa“ 

Dalam“ menyebarkan ide atau pesan persuasi rnasyarakat membutuhkan salah 

satunya media massa. Media massa meupakan bagian penting dalam komunikasi 

massa. Media yang dimaksud dalam proses komunikasi massa yaitu media massa 

yang memiliki ciri khas, mernpunyai“ kemampuan untuk memikat perhatian 

khalayak secara serempak dan serentak.
5 

Istilah “Media Massa” merujuk pada alat 

atau cara terorganisir untuk berkomunikasi secara terbuka dan dalam jarak jauh 

kepada banyak orang (khalayak) dalam jarak waktu yang ringkas. Media massa 

bukan sekedar alat, melainkan juga“ institusionalisasi dalarm rnasyarakat 

sehingga terjadi proses pengaturan terhadap alat itu oleh rnasyarakat melalui 

kekuasaan yang ada maupun melalui kesepakatan kesepakatan lain. “  

Sebagai bentuk komunikasi“ massa, media massa memiliki karakter yang 

dapat dilihat dalam kehidupan sehari hari, antara lain:
6
“ 

1) Publisitas“, yakni bahwa media massa adalah produk pesan dan informasi 

yang disebarluaskan kepada publik, khalayak, atau orang banyak (rnassa)  

2)  Universalitas“, yaitu bahwa pesannya bersifat umum dan tidak dibatasi 

pada tema tema khusus, berisi segala aspek kehidupan, dan“ semua 

peristiwa di berbagai tempat, juga rnenyangkut kepentingan umum karena 

sasaran dan pendengarnya rnerupakan rnasyarakat umum“ 

____________________ 

5Elvinaro Ardianto, dkk. 2004. Komunikasi Massa Suatu Pengantar. Simbiosa Rekatama Media: Bandung. Hal 40 

6Nurani Soyomukti. 2010. Pengantar Ilmu Komunikasi. Ar Ruzz Media: Jogjakarta. Hal 198-199“ 
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3) Kontinuisitas“, berkesinarnbungan atau terus menerus sesuai dengan 

periode mengudara atau jadwal terbit“ “ 

4) Aktualitas“, berisi hal hal baru, seperti infornasi atau laporan peristiwa 

terbaru, tips baru, dan sebagainya. Aktualitas juga berarti kecepatan 

penyarnpaian informasi kepada publik. “ 

2.1.2 Media Massa Mernbentuk Opini Khalayak“ 

“Peran media dalam mernbentuk opini publik dan mengarahkan opini massa 

sesuai kepentingannya berkaitan dengan beberapa pendekatan. Salah satu teori 

yang paling dikenal adalah “Agenda Setting”. Diyakini bahwa agenda media 

dapat mengatur agenda publik, dan agenda publik pada gilirannya dapat mengatur 

agenda pemerintah. “ Artinya, rnasalah apapun yang diekspose terus menerus oleh 

banyak media pada waktu yang sarna, dengan cepat dapat memengaruhi topic 

pembicaraan di rnasyarakat.
7
“ 

2.1.3 “Fungsi Media Massa Bagi Khalayak“ 

Terdapat beberapa Fungsi Media Massa, dalam Ardianto:
8
 

1) Fungsi Informasi“ 

Fungsi memberikan informasi ini diartikan bahwa media massa adalah 

penyebar informasi“ bagi pembaca, pendengar atau pemirsa. Berbagai 

informasi dibutuhkan oleh khalayak rnedia massa yang bersangkutan 

sesuai dengan kepentingan khalayak. Khalayak sebagai rnanusia sosial 

akan selalu merasa haus informasi tentang segala sesuatu yang terjadi 

di sekitarnya“. Sebagian informasi didapat bukan dari sekolah, atau 

tempat bekerja, rnelainkan dari rnedia. “ 

____________________ 

7Elvinaro Ardianto, dkk. Op. Cit. Hal 25 

8Ibid Hal 19-20 
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2) Fungsi Pendidikan“ 

Media massa“ rnerupakan sarana pendidikan bagi khalayak. Karena 

media massa banyak menyajikan hal hal yang sifatnya mendidik. Salah 

satu cara mendidik yang“ dilakukan media massa adalah dengan 

melalui pengajaran nilai, etika, serta aturan aturan yang berlaku kepada 

pemirsa atau pembaca. “ 

3) Fungsi Memengaruhi“ 

Fungsi“ memengaruhi dari media massa secara implisit terdapat pada 

tajuk/editorial, features, iklan, artikel, dan sebagainya. Khalayak dapat 

terpengaruh oleh berbagai macam informasi yang disiarkan oleh 

media. “ Dalam hal ini, khalayak akan terpengaruh oleh pesan pesan 

dalam tulisan tersebut sehingga tanpa sadar khalayak melakukan 

tindakan sesuai dengan yang diinginkan oleh media tersebut. “ 

4) Fungsi Proses Pengambangan Mental“ 

Dengan berkomunikasi, “rnanusia akan bertambah pengetahuannya 

dan berkembang intelektualitasnya. Hal tersebut diperoleh dari 

pengalaman pribadinya dan dari orang lain. Pengalaman dapat 

membantu rnanusia untuk memahami betapa besar ketergantungan 

rnanusia kepada komunikasi, karena“ komunikasi dapat membantu 

rnanusia dalam perkembangan mentalnya. “ 

5) Fungsi Adaptasi Lingkungan“ 

Setiap rnanusia“ berusaha untuk menyesuaikan diri dengan dunianya 

untuk dapat bertahan hidup. Proses komunikasi membantu rnanusia“ 

dalam“ proses penyesuaian tersebut. Proses pengiriman pesan oleh 

kornunikator dan penerimaan pesan oleh komunikan dapat membantu 
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kita dalam berhubungan dengan orang lain, saling menyesuaikan diri, 

sehingga menimbulkan kesamaan di antara kornunikator dan 

komunikan. “ 

6) Fungsi Memanipulasi Lingkungan“ 

Manipulasi disini“ bukanlah diartikan sebagai sesuatu yang negative. 

Memanipulasi lingkungan artinya berusaha untuk memengaruhi. Setiap 

orang berusaha untuk saling memengaruhi dunia dan orang orang yang 

berada di sekitarnya“. Dalam fungsi manipulasi, komunikasi 

digunakan sebagai alat control utama untuk pengaturan lingkungan. “ 

2.1.4 Dampak Media Massa Bagi Khalayak“ 

Media massa secara pasti“ memengaruhi pemikiran dan tidakan khalayak. 

Media mernbentuk opini public untuk membawanya pada perubahan signifikan. 

Mc. Luhan mengemukakan the medium is the message, media adalah pesan itu 

sendiri. Oleh karena itu“, bentuk media saja sudah memengaruhi khalayak. 

Rnenurut Steven M. Chaffe, ada lima jenis efek kehadiran media massa bagi 

khalayak, yaitu:
9
“ 

1) Efek Ekonomi“ 

Kehadiran media massa di tengah kehidupan rnanusia dapat 

menumbuhkan berbagai usaha produksi, distribusi, dan konsumsi jasa 

media massa. “ 

2) Efek Sosial“ 

Efek sosial berkaitan dengan perubahan pada struktur atau interaksi sosial 

sebagai akibat dari media massa. “ 

 

____________________ 

9
Elvinaro Ardianto, dkk. Op. Cit. Hal 49-51“
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3) Penjadwalan Kegiatan Sehari Hari“ 

Khalayak akan mulai“ menyusun aktifitas yang berbeda untuk menikmati 

sebuah tayangan pada suatu media. “ 

4) Efek Hilangnya Perasaan Tidak Nyaman“ 

Khalayak menggunakan media untuk memuaskan kebutuhan 

psikologisnya dengan tujuan untuk rnenghilangkan perasaan tidak nyaman. 

Misalnya untuk rnenghilangkan perasaan kesepian, marah, kesal, kecewa, 

dan sebagainya. “ 

5) Efek menumbuhkan perasaan Tertentu“ 

Kehadiran media massa bukan saja dapat rnenghilangkan perasaan tidak 

nyaman pada diri seseorang, tetapi dapat juga menumbukan perasaan 

tertentu“. Tumbuhnya perasaan senang atau percaya pada suatu media 

massa tertentu erat kaitannya dengan pengalaman individu bersama media 

massa tersebut. “ 

2.1.5 Pemaknaan Khalayak Terhadap Media Massa“ 

Pesan kornunikator kepada komunikan mernpunyai berbagai macam bentuk, 

salah satunya adalah teks“. Teks rnenurut Budiman dalam Alex Sobur bisa 

diartikan sebagai seperangkat tanda yang ditransmisikan dari seorang pengirim 

kepada seorang media melalui medium tertentu dan dengan kode kode tertentu. 

Teks dalam pengertian umum adalah bukan hanya teks tertulis atau teks lisan, 

melainkan adat istiadat, kebudayaan, film, drama, dan video klip rnerupakan 

teks.
10

“
 

____________________ 

10Alex Sobur. 2004. Analisis Teks Media, Suatu Pengantar Untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotik, dan 

Analisis Framing. Remaja Rosdakarya: Bandung. Hal 53-54 
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Ada beberapa pandangan yang menjelaskan konsep makna, seperti yang 

dijelaskan Wendel Johson sebagai berikut:
11 

1) Makna ada dalam diri rnanusia. Makna tidak terletak pada kata kata 

melainkan pada rnanusia. Kita menggunakan kata kata untuk mendekati 

makna yang ingin kita komunikasikan. Tetapi kata kata ini tidak secara 

sempurna dan lengkap menggambarkan makna yang kita maksudkan. 

Demikian pula, makna yang didapat pendengar dari pesan pesan kita akan 

sangat berbeda dengan makna yang ingin kita komunikasikan. 

2) Makna berubah. Kata kata relative statis. Banyak dari kata kata yang kita 

gunakan 200-300 tahun yang lalu. tetapi makna dari kata kata ini terus 

berubah. dan ini khususnya terjadi pada dimensi emosional makna. 

3) Makna membutuhkan acuan. Walaupun tidak semua komunikasi mengacu 

pada dunia nyata, komunikasi hanya masuk akal bilamana ia mempuanyai 

kaitan dengan dunia atau lingkungan eksternal. 

4) Penyingkatan yang berlebihan akan mengubah makna. Berkaitan dengan 

gagasan bahwa makna membutuhkan acuan adalah masalah komunikasi 

yang timbul akibat penyingkatan berlebihan tanpa mengaitkan dengan 

acuan yang kongkret dan dapat diamati. 

5) Makna tidak terbatas jumlahnya. Pada suatu saat jumlah kata dalam suatu 

bahasa terbatas, tetapi maknanya tidak terbatas. Karena itu, kebanyakan 

kata mernpunyai banyak makna. 

6) Makna hanya dikomunikasikan sebagian. Makna yang kita peroleh dari 

suatu kejadian bersifat multiaspek dan sangat kompleks. 

____________________ 

11Ibid Hal 258 
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Blummer sebagai tokoh interaksi simbolik mengatakan kalau makna menuju 

pada sifat kekhasan dalam berinteraksi dimana saling menterjemahkan serta 

mendefinisikan tindakan. Kemudian sebuah tanggapan atas tindakan didasarkan 

atas makna yang diberikan terhadap orang lain. Makna bukan berasal dari proses 

mental yang menyendiri, tetapi dia berasal dari interaksi sosial, dimana saat itu 

rnanusia mempelajari symbol dan makna.
12 

Stuart Hall menambhakan kajiannya tentang memahami makna yang 

ditawarkan dalam sebuah media, yang menyatakan bahwa hal terpenting dalam 

memahami media adalah bagaiman media melakukan politik pemaknaan. Makna 

tidak tergantung pada struktur makna itu sendiri, tetapi lebih kepada praktik  

pemaknaan. Makna adalah suatu produksi sosial, suatu konstruksi media massa, 

dan pada dasarnya tidak memproduksi melainkan menentukan realitas melalui 

pemakaian kata kata yang terpilih. Makna tidak secara sederhana dianggap 

sebagai reproduksi dalam bahasa, ataupun teks media, akan tetapi sebuah 

pertentangan sosial dalam memenangkan wacana.
13 

Maka kaitannya dalam penelitian khalayak terhadap teks media ini adalah 

seperti yang dijelaskan oleh Denis McQuail dalam bukunya teori komunikasi 

massa bahwasanya, potensi teks untuk menghasilkan sebuah makna akan 

terungkap apabila teks tersebut dihadapkan pada khalayak. Sehingga teks tidak 

hanya memiliki makna tunggal, namun ada berbagai kemungkinan makna yang 

ditimbulkan yang ditentukan oleh teks itu sendiri maupun oleh khalayak.
14

 

Littlejohn juga menjelaskan bahwa khalayak secara aktif menginterpretasikan 

teks media dengan cara memberikan makna atas pemahaman pemahamannya  

____________________ 

12Chris Barker. 2008. Cutural Studies Teori dan Praktik. PT Kreasi Wacana: Yogyakarta. Hal 100 
13Alex Sobur. Op. Cit. Hal 42 
14Denis McQuail. 2011. Teori Komunikasi Massa: Buku 2. PT Salemba Humanika: Jakarta. Hal 153 
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sesuai dengan apa yang dilihatnya dalam kehidupan sehari hari atau latar belakang 

sosial mereka. Interpretasi didefinisikan sebagai kondisi aktif seseorang dalam 

proses berfikir dan kegiatan kreatif pencarian makna. Sementara makna pesan 

media tidaklah permanen, makna dikonstruksikan oleh khalayak melalui 

komitmen dengan teks media dalam kegiatan rutin interpretasinya. Artinya 

khalayak adalah aktif dalam menginterpretasikan dan memaknai teks media.
15 

Dengan demikian jelas bahwa makna yang diterima oleh khalayak terjadi 

dalam ruang yang berbeda beda berdasarkan pada kemampuan kognitif maupun 

kemampuan afektif khalayak. Makna yang diterima oleh khalayak tersebut 

bergantung pada bagaimana individu melakukan dikonstruksi terhadap teks yang 

disajikan oleh media tersebut. Karena setiap individu memiliki kebebasan dalam 

menginterpretasikan sebuah makna. 

2.2 Audience Sebagai Khalayak Aktif 

Terdapat dua macam audience (audiens) yaitu, aktif dan pasif. Audiens aktif 

adalah orang yang membuat keputusan keputusan yang lebih efektif dalam 

menggunakan media. Sedangkan audiens pasif adalah orang yang mudah 

terpengaruh secara langsung oleh media. Teori Powerful effect mendasari 

audience pasif dan teori minimal effect mendasari audiens aktif.
16 

Frank Biocca menjelaskan ada lima ciri aktif, yaitu:
17 

1) Selectivity yaitu mernpunyai pilihan selektif dalam menggunakan media. 

2) Utiliatirianism yaitu penggunaan media ditujukan untuk memenuhi 

kebutuhan dan tujuan tertentu. 

_____________________ 

15Stephen. W. Littlejhon. 2009. Theories of Human Communication. PT. Salemba Humanika: Jakarta. Hal 199 
16Iswandi Syahputra. 2006. Jurnalistik Infotainment-Kancah Baru Jurnalistik Dalam Industri Televisi. PT Pilar 

Media: Jogjakarta. Hal 89 
17Ibid Hal 88-89 
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3) Intentionaly yaitu secara tersirat (implisit) mengakui penggunaan isi media 

untuk maksud tertentu. 

4) Involvement yaitu khalayak (audience) secara aktif mengikuti, berfikir 

tentang dan menggunakan media. 

Impervious to influence yaitu sangat tidak mudah terbujuk oleh suatu 

media. 

2.3 Tujuan Penelitian Khalayak 

Khalayak selalu menjadi kategori yang dipertentangkan, karena itu penelitian 

terhadap khalayak sangat beragam dan cenderung tidak konsisten. Denis McQuail 

menyatakan bahwasanya semua penelitian  dengan berbagai karakteristik umum 

yang membantu mengonstruksikan, menempatkan, atau mengidentifikasi identitas 

sosial lain yang tidak berbentuk, selalu berubah, dan tidak diketahui. Terlepas dari 

tujuan pembentukan teori, McQuail mengelompokkan tujuan penelitian dalam 

kaitannya dengan penggunaan utama dimana informasi mengenai khalayak dapat 

diletakkan.  

Tujuan dari penelitian khalayak antara lain
18

: 

a) Tujuan Media-Sentris 

1. Mengukur jangkauan nyata dan potensial untuk tujuan pembukuan dan 

iklan (penjualan dan rating) 

2. Mengatur perilaku pilihan khalayak 

3. Mencari kesempatan pasar khalayak yang baru 

4. Menguji produk dan meningkatkan efektivitas dari perspektif pengirim 

b) Tujuan Khalayak Sentris 

____________________ 

18Denis McQuail. Op. Cit. Hal: 150 
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1. Memenuhi tanggung jawab untuk melayani khalayak 

2. Mengevaluasi kinerja media dari perspektif khalayak 

3. Mengelompokkan motif khalayak untuk pilihan dan penggunaan  

4. Mengungkap interpretasi makna dari khalayak 

5. Menilai efek yang sebenarnya dari khalayak 

Disisi lain dalam tujuan penelitian khalayak tersebut, terdapat pula pendapat 

atau pernyataan yang sejenis untuk membandingkan tiga tradisi yang menjadi 

dasar dalam penelitian khalayak media. Tradisi tersebut diantaranya, perilaku, 

struktur, dan budaya. Maka dari ketiga tradisi tersebut ketika diperbandingkan 

menghasilkan sebuah pernyataan sebagai berikut:
19

 

1) Teks media harus dibaca melalui persepsi khalayaknya yang membangun 

makna dan kesenangan dari teks media yang ditawarkan (dan ini tidak 

pernah tetap atau diprediksi) 

2) Proses penggunaan media dan cara dimana hal ini diungkapkan di dalam 

konteks tertentu rnerupakan objek kepentingan bersama. 

3) Penggunaan media umumnya adalah dalam situasi yang spesifik dan 

berorientasi pada tugas social yang berkembang dari partisipasi di dalam 

“komunitas interpretative” 

4) Khalayak untuk genre media tertentu seringkali terdiri atas “komunitas 

interpretative” yang terpisah dan memiliki bentuk wacana serta kerangka 

yang sama untuk memaknai media. 

Sejalan dengan keterangan McQuail diatas, maka dapat ditarik kesimpulan 

bahwa individu individu akan menstimulasi pasokan (supply) dari media yang  

____________________ 

19Ibid Hal 153 
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sesuai, atau media yang menarik orang untuk memilih apa yang ditawarkan media 

untuk mereka. Pada sudut pandang pertama, dapat disebut bahwa media merespon 

kebutuhan umum dari rnasyarakat nasional, komunitas local, atau kelompok sosial 

yang sudah ada sebelumnya. Media juga merespon terhadap preferensi spesifik 

yang diekspresikan secara aktif oleh sekelompok individu. Misalnya kelompok 

yang aktif secara politik, pelaku bisnis, anak muda, pengikut, olah raga dan lain 

lain. 

Jadi jika khalayak, dianggap sebagai kelompok yang diciptakan oleh media, 

maka dapat dilihat bahwa khalayak dibentuk sejalan dengan munculnya teknologi 

baru (film, radio, dan televisi) atau lebih tertarik pada beberapa channel  tambahan 

seperti majalah, internet, video klip, dan lain lain.
20

 

Adanya perbedaan teoritis antara khalayak (receiver) yang menciptakan 

permintaan (demand) dan media (sender) yang menciptakan pesan, rnerupakan hal 

yang berguna dalam membuat pemetaan dengan versi yang berbeda dengan 

khalayak, yakni khalayak sebagai kelompok atau public, khalayak sebagai 

perangkat kepuasan (gratification set), khalayak media, khalayak berdasarkan isi 

media (saluran atau konten), semua ini terpecah menjadi jenis-jenis khalayak 

berdasarkan perhatian kepada media.
21

   

1) Khalayak sebagai kelompok atau public 

Rnerupakan sebuah kolektivitas yang mernpunyai keberadaan 

independen sebelum kelompok tersebut diidentifikasikan sebagai 

khalayak. Contoh khalayak jenis ini adalah khalayak surat kabar, media 

local, dan komunitas pendengar radio. Artinya disini khalayak berbagi  

___________________ 

20Ibid Hal 156 
21Ibid Hal 157-158 
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setidaknya satu karakteristik signifikan yang mengidentifikasi 

sosial/budaya 

2) Khalayak berdasarkan perangkat kepuasan (gratification set) 

Istilah perangkat kepuasan (gratification set) dipilih merujuk pada banyak 

kemungkinan bagi khalayak untuk mernbentuk ulang berdasarkan 

kesukaan, kebutuhan, atau pilihan yang terkait dengan media. Istilah 

perangkat kepuasan diidentifikasikan oleh kebutuhan tertentu atau jenis 

kebutuhan yang didapatkan dari pengalaman sosial. Hingga pada tahap 

tertentu, khalayak jenis ini berangsur angsur menggantikan jenis public 

yang lama, hasil dari perbedaan produksi dan pasokan media untuk 

memenuhi tuntutan konsumen yang utama. Misalnya, masing masing 

public (baik berdasarkan tempat, kelas sosial, agama, atau partai) memiliki 

media sendiri yang berdedikasi, banyak kebutuhan yang dipahami sendiri 

telah menstimulasi pasokan sendiri secara kosisten.  

 Konsep yang mendasari jenis khalayak ini adalah konsep budaya selera 

(taste culture) yang diciptakan oleh Herbert Gans yang menyatakan bahwa 

untuk menjelaskan sesuatu, seperti khalayak yang dibentuk berdasarkan 

media dalam konvergensi kepentingan, atau berdasarkan persamaan 

kewilayahan atau latar belakang sosial. Ia mendefinisikan hal tersebut 

sebagai sebuah kumpulan konten serupa yang dipilih oleh orang orang 

yang sama. 

 Budaya selera (taste culture) adalah sekumpulan orang atau 

seperangkat produk media yang serupa hasil dari bentuk, gaya penyajian, 

dan genre yang ditujukan untuk menyesuaikan gaya hidup dari segmen 
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khalayak. Semakin sering hal ini terjadi, maka semakin ada kemungkinan 

untuk menjadi profil social demografis yang penting dari budaya selera. 

 Di lain pihak gratification set kebutuhan khalayak akan media juga 

diasumsikan oleh John Fiske sebagai berikut:
22

 

1) Pengalihan 

a. Melarikan diri dari tekanan rutinitas 

b. Melarikan diri dari beban masalah 

c. Pelepasan emosi 

2) Relasi Personal 

a. Persahabatan 

b. Kegunaan sosial 

3) Identitas Pribadi 

a. Rujukan pribadi 

b. Eksplorasi realitas 

c. Penguatan nilai 

4) Pengawasan 

a. Kebutuhan informasi mengenai sebuah dunia yang kompleks 

dimana rnanusia hidup 

3) Khalayak Media 

Merupakan khalayak yang diidentifikasi dari pilihan pilihan khalayak 

terhadap media tertentu. Misalnya khalayak televisi, radio,video klip, 

internet, dan lain sebagainya. Jenis khalayak ini sangat dekat dengan  

____________________ 

22Jhon Fiske. 2012. Pengantar Ilmu Komunikasi. PT Rajagrafindo: Jakarta. Hal 248-249  
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gagasan akan khalayak massa, karena seringkali tersebar, besar dan 

heterogen tanpa pengaturan atau struktur internal. 

Seperti yang dikatakan oleh Alexander Perse yang menyatakan bahwa 

khalayak akan terus menerus membedakan antar media rnenurut 

penggunaan sosial dan fungsi tertentu atau rnenurut anggapan keuntungan 

dan kerugian masing masing. Media memiliki gambaran yang cukup 

penting akan ini semua. Hal ini menunjukkan bahwa beberapa media dapat 

digantikan satu sama lain untuk tujuan tertentu, sementara yang lain 

memiliki kegunaan yang khusus.
23

 

4) Khalayak berdasarkan isi media (saluran atau konten) 

Merupakan khalayak sebagai pembaca, penonton, atau pendengar dari 

buku, pengarang film, surat kabar, radio, program televisi, penikmat lagu, 

atau video klip tertentu yang bersifat secara langsung dan relative. Maka 

dalam artian secara konkrit bahwa khalayak jenis ini diistimewakan dan 

dibedakan berdasarkan konten dan saluran media yang mereka gemari. 

Khalayak versi ini juga konsisten dengan pemikiran pasar, berdasarkan 

pada khalayak rnerupakan sekelompok konsumen untuk produk media 

tertentu. Artinya, dalam hal ini rnerupakan makna yang dominan dari 

istilah “khalayak”, satu satunya dengan signifikansi praktis yang langsung 

dan nilai pasar yang jelas. Ini juga melibatkan pandangan mengenai 

khalayak sebagai produk media dan efek yang pertama dari media 

tersebut, dan tidak diragukan lagi. Contoh dari jenis khalayak iniadalah,  

____________________ 

23Denis McQuail. Op. Cit. Hal 159 
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fans atau penggemar dari serial drama program televisi tertentu, ataupun 

fans (fandom) pada budaya tertentu hasil bentukan dari media.
24 

Bila dianalisis lebih jauh seperti yang dikatakan diatas bahwa, teks 

media harus dibaca melalui persepsi khalayaknya yang membangun makna 

dan kesenangan dari teks media yang ditawarkan. Maka dapat disimpulkan 

sebenarnya penonton, audiens, atau khalayak dalam hubungannya dengan 

media sebenarnya adalah pencipta kreatif makna, mereka tidak sekedar 

menerima begitu saja makna makna tekstual dan mereka melakukannya 

berdasarkan atas kompetensi cultural yang dimiliki sebelumnya yang 

dibangun dalam konteks bahasa dan relasi sosial.
25 

Dalam hal ini, sama seperti yang dinyatakan oleh Chris Barker 

bahwasanya teks di dalam media tidak memasukkan seperangkat makna 

yang tidak mendua namun teks itu sendiri bersifat polisemis. Artinya, ia 

adalah pembawa berbagai makna, hanya sedikit diantaranya yang diambil 

oleh penonton. Memang penonton yang terbentuk dengan cara yang 

berbeda akan mengerjakan makna tekstual yang berbeda. Maka paradigm 

khalayak aktif merepresentasikan suatu perpindahan minat dari angka 

kepada makna, dari suatu makna tekstual kepada berbagai makna 

kontekstual, dan dari penonton umum kepada penonton khusus. Dan dalam 

penelitian ini, khalayak dipandang sebagai individu yang berbeda, yang 

dapat menciptakan makna yang berbeda pula sesuai dengan latar belakang 

individu tersebut.
26 

____________________ 

24Ibid Hal 160-161 
25Ibid Hal 165 
26Chris Barker. Op. Cit. Hal 282 
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2.4 Teori Resepsi 

2.4.1 Studi Resepsi  

Setiap pesan komunikasi akan mendapatkan penerimaan yang berbeda beda 

dari khalayak atau komunikan, banyak faktor yang akan rnernpengaruhinya. Salah 

satu standar untuk mengukur khalayak media adalah dengan menggunakan 

reception analysis, dimana analisis ini mencoba memberikan sebuah makna atas 

pemahaman teks media (cetak, elektronik, internet) dengan memahami karakter 

teks media yang dibaca oleh khalayak
27

. Konsep terpenting dari reception analysis 

adalah bahwa teks media – penonton/pembaca atau program televisi – bukanlah 

makna yang melekat pada teks media tersebut, tetapi makna yang diciptakan 

dalam interaksinya antara khalayak (penonton/pembaca) dan teks. 

Analisis resepsi adalah metode yang merujuk pada sebuah komparasi antara 

analisis tekstual wacana media dan wacana khalayak, yang hasil interpretasinya 

merujuk pada konteks, seperti cultural setting dan context atas isi media lain. 

Khalayak dilihat sebagai bagian dari interpretative communitive yang selalu aktif 

dalam mempersepsi pesan dan memproduksi makna, tidak hanya sekedar menjadi 

individu pasif yang hanya menerima saja makna yang diproduksi oleh media 

massa.
28 

Stuart Hall menjelaskan bahwa analisis resepsi adalah makna yang 

dimaksudkan dan diartikan dalam sebuah pesan bisa terdapat berbedaan. Kode 

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

____________________ 

27Janice Ambara. 2014. Penerimaan Pemirsa Perempuan Terhadap Pesan Gaya Hidup Dalam Iklan Kopi Dengan 

Endorse Perempuan. E-Jurnal Komunikasi Vol 2, No. 1. Petra Christian Inuversity. Hal 3 
28Ibid Hal 3 
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selamanya berbentuk simetris. Derajat simetris dalam teori ini maksudnya adalah 

derajat pemahaman dan kesalahpahaman dalam pertukaran pesan untuk sebuah 

proses komunikasi – tergantung pada relasi ekuivalen (simetris atau tidak) yang 

terbentuk antara encoder dan decoder.
29 

Terdapat tiga posisi hipotesis di dalam pembaca teks/penonton, yaitu:
30 

1) Dominant (atau hegemonic reading), pembaca sejalan dengan kode kode 

program (yang didalamnya terkandung nilai nilai, sikap, keyakinan, dan 

asumsi) serta secara penuh menerima makna yang disodorkan dan 

dikehendaki oleh si pembuat program. 

2) Negotiated reading, pembaca dalam batas batas tertentu sejalan dengan 

kode kode program dan pada dasarnya menerima makna yang disodorkan 

oleh si pembuat program namun memodofikasinya sedemikian rupa 

sehingga mencerminkan posisi dan minat minat pribadinya. 

3) Oppositional / counter hegemonic reading, pembaca tidak sejalan dengan 

kode kode program dan menolak makna atau pembacaan yang disodorkan, 

dan kemudian menentukan frame alternative sendiri di dalam 

menginterpretasikan pesan atau program. 

Pemanfaatan teori analisis resepsi sebagai pendukung dalam kajian terhadap 

khalayak sesungguhnya hendak menepatkan khalayak tidak semata pasif namun 

dilihat sebagai agen kultural yang memiliki kuasa tersendiri dalam hal 

menghasilkan makna dari berbagai wacana yang ditawarkan media. 
 

_____________________________ 

29Angga Widhi Saputro. 2013. Resepsi Pemirsa Tentang Diskriminasi Gender dalam Tayangan Kakek Kakek 

Narsis di Trans TV. Vol 1, No. 3, Agustus 2013. Universitas Diponegoro. Hal 7 
30Ibid Hal 8 
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Makna yang diusung media lalu bisa bersifat terbuka atau polysemic dan bahkan 

bisa ditanggapi secara oposisif oleh khalayak.
31 

Dalam menggunakan analisis resepsi, selain mendapat makna atas pemahaman 

dan interpretasi teks media, juga dapat menjelaskan mengenai:
32 

1) Alasan mengapa terjadi perbedaan interpretasi dalam diri pembaca 

2) Alasan mengapa para pembaca dapat membaca teks yang sama secara 

berbeda 

3) Faktor faktor konstektual yang memungkinkan perbedaan pembaca 

4) Cara teks teks kebudayaan dimaknai oleh khalayak, dan pengaruhnya 

dalam keseharian mereka 

2.4.2 Konsep Studi Resepsi 

Fokus analisis resepsi ini adalah bagaimana khalayak yang berbeda beda 

memaknai isi media sehingga lebih mengambil perspektif pada khalayak daripada 

media itu sendiri. Analisis ini juga melihat pengaruh kontekstual dalam 

penggunaan media dan interpretasi serta pemaknaan dari sebuah media
33

.  

menyebutkan bagian penting dari studi resepsi pada penelitian khalayak dapat 

disimpulkan sebagai berikut:
34

 

1) Teks media dibaca melalui persepsi khalayaknya, yang mernbentuk makna 

dan kesenangan dari teks media yang ditawarkan. 

2) Proses penggunaan media adalah inti objek tujuannya. 

3) Penggunaan media adalah secara tipikal di suatu situasi spesifik dan 

diorientasi pada tugas sosial yang melibatkan partisipan dalam komunitas 

interpretative. 

____________________ 
31Ibid Hal 8 
32Ibid Hal 9 
33Nisa Sakina. 2012. Pemaknaan Khalayak Golongan Bawah Penggunaan Blacberry Terhadap Broadcast 

Message (BM). Skripsi Universitas Indonesia. Hal 13 
34Ibid Hal 14 
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4) Khalayak untuk media genre tertentu kadang terdiri dari komunitas 

interpretative yang terpisah serta membagi bentuk sama dari discourse dan 

kerangka berpikir untuk membuat arti dari media 

5) Khalayak tidak pernah pasif karena terkadang yang satu lebih 

berpengalaman daripada yang lain 

6) Metode yang digunakan harus kualitatif dan mendalam, melihat isi, 

resepsi, dan konteks secara bersamaan. 

Dapat disimpulkan bahwa kekuatan dari teori resepsi adalah memfokuskan 

perhatian pada individual dalam proses komunikasi massa, menghargai 

kemampuan dari pengkonsumsi media dan menyadari makna dari teks media yang 

berbeda beda. 

2.5 Teori Konspirasi  

Dalam sebuah karya ilmiah yang berjudul “Konspirasi Transnasional Dalam 

Kajian Korupsi Di Indonesia” oleh Dr. H. Obsatar Sinaga, SIP, M.Si dosen 

jurusan Hubungan Internasional, Universitas Padjajaran, menjelaskan bahwa teori 

persekongkolan atau teori konspirasi adalah teori teori yang berusaha menjelaskan 

tentang penyebab tertinggi dari satu atau serangkaian peristiwa (pada umumnya 

peristiwa politik, sosial, atau sejarah) adalah suatu rahasia, dan seringkali 

memperdaya, direncanakan diam diam oleh sekelompok orang orang atau 

organisasi yang sangat berkuasa atau berpengaruh.
35

 

 Teori konspirasi lahir dari bangunan prakonsepsi, asumsi, praduga, atau 

bahkan imajinasi yang sudah terbangun mendahului fakta. Hal seperti ini sangat 

sulit untuk dipertanggungjawabkan. Rnenurut Obsatar, teori konspirasi menjadi  

____________________ 

35
Obsatar Sinaga. 2010. Konspirasi Transnasional Dalam Kajian Korupsi Di Indonesia. Karya Ilmiah Universitas 

Padjajaran. Hal 15 
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masalah besar bagi kebenaran ketika masuk pada tiga area. Pertama, ketika 

konspirasi mengarah kepada apa yang disebut sebagai pharanoia within reason 

yaitu ketakutan atau keinginan yang berlebihan, yang selalu mengikut dalam akal 

rnanusia. Kedua, ketika konspirasi masuk ke dalam sebuah systematically 

distortion of information, atau informasi yang telah mengalami penyimpangan 

sedemikian rupa secara sitematis sehingga sulit untuk dipertanggungjawabkan. 

Seperti kebohongan yang diulang seribu kali akan menjadi sebuah kebenaran. 

Ketiga, ketika konspirasi mengarah kepada terrorizing of the truth, artinya ketika 

sebuah kebohongan sangat sulit dibuktikan maka hal tersebut justru menjadi teror 

bagi kebenaran.
36 

Jadi jika dikaitkan dengan fenomena bumi datar, rnenurut pandangan flat 

earther hal tersebut memang termasuk kedalam sebuah konspirasi besar yang 

telah dilakukan Elite Global demi menutupi kebenaran. Dalam video yang 

ditayangkan oleh FE101 bahwa konspirasi tidak terjadi pada bentuk bumi saja, 

tapi juga pada segmen politik, ekonomi, dan pendidikan. 

2.6 Sejarah Bumi Datar 

Bumi Datar ternyata sudah ada sejak zaman Mesir Kuno, peradaban 

Mesopotamian (abad ke-8 sebelum Masehi) orang-orang di Mesir Kuno 

beranggapan bahwa dunia mereka berbentuk seperti piring yang dikelilingi oleh 

laut. Dalam Mesir Kuno, Laut yang mengelilingi daratan disebut Kun (yang 

berarti laut). Sedangkan daratan disebut sebagai nbwt (yang berarti tanah kering). 

Pemikiran seperti ini tidak hanya dianut orang Mesir Kuno, tapi juga Negara 

Negara lain seperti Cinta, Jerman, dan Norwegia.  

______________________ 

36
Ibid Hal 16 
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Flat Earth atau bumi datar mulai dikenal lagi ketika seorang penulis bernama 

Samuel Rowbotham menulis sebuah buku berjudul “Zetetic Astronomy” (Zetetic = 

Keraguan). Kemudian pada tahun 1956, Samuel Shenton mendirikan International 

Flat Earth Research Society (IFERS) yang lebih dikenal dengan Flat Earth 

Society (FES).
38 

Hingga sampai saat ini, teori ini terus berkembang dengan jumlah 

pengikut yang juga semakin bertambah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 : Buku tentang Bumi Datar karya WM. Carpenter pada tahun 1885. 

Menunjukkan bahwa teori bumi datar sudah ada sejak lama 

2.7 Penemuan Jarak Matahari Sesungguhnya 

 Para pengikut bumi datar di Indonesia, yang tergabung dalam Flat Earth 

Society Indonesia (FES-I) pada tanggal 23 September 2017 telah melakukan 

Gerakan Nasional Mengukur Jarak Matahari di seluruh Indonesia.  

______________________ 
38

Rara Krisna. Sejarah Flat Earth. Diakses pada 28 Oktober 2017 pukul 00.43 WIB pada 

http://kafeastronomi.com/sejarah-flat-earth.html 
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Gerakan tersebut selain di ikuti oleh para pemuda FES-I, tapi juga di ikuti oleh 

para akademisi atau dosen sains dan tekhnologi. Diantara bidang para dosen 

tersebut adalah Fisika Komputasi, Penulis dan Tutor Fisika, Kalkulus dan 

Statitiska, Matematika, dan Tekhnologi Informasi.  

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 : Analisis Hasil Laporan Penghitungan Jarak Matahari Yang 

Sesungguhnya. 

Mereka bertugas untuk mengamati pada saat proses penghitungan jarak matahari 

di beberapa kota, serta pembuatan analisis laporan dari kegiatan tersebut. Hasil 

analisis yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:
39

 

1. Data yang didapat dari lapangan dianggap memenuhi syarat sebagai data 

valid dengan melakukan analisa korelasi hubungan sudut dengan jarak 

lokasi terhadap titik kulminasi yang korelasi linieritanya sangat kuat. 

2. Data perhitungan ketinggian matahari dengan menggunakan persamaan FE 

di beberapa lokasi dalam perhitungan didapat nilai regresi liniernya 

adalah: ketinggian matahari = - 0.039 x Jarak dari Pontianak + 5.965,2 km  

__________________ 
39

Dr. Soegianto Soelistiono, Ir. M. Si, dkk. 2017. Penghitungan dan Analisis Pengukuran Jarak Matahari Versi 

Bumi Datar dan Bumi Bola di 55 Kota di 32 Provinsi di Indonesia”. Komunitas Flat Earth 101 Indonesia. Hal 20 
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Sangat mendukung konsep bumi datar, lokasi pengukuran dimanapun 

hasilnya akan relatif sama 

3. Analisa menggunakan model GE dengan mendetilkan perumusan yang 

digunakan Eratosthenes dengan menggunakan pendekatan simulasi delta 

sebagai pendekatan sudut 90 derajat (asumsi sejajar) mendapatkan bahwa 

untuk jarak yang berbeda terhadap lokasi titik kulminasi menghasilkan 

nilai hitungan ketinggian yang berbeda, makin jauh makin tinggi jarak 

ketinggian matahari yang terhitung. Hal ini menunjukkan kelemahan 

model GE. 

4. Data Lapangan yang didapat jika dimasukkan ke model GE akan 

menghasilkan beberapa nilai ketinggian yang hasilnya negatif 

(dikarenakan nilai sudut bayangan + sudut pengamatan lebih dari 90 

derajat) dan hasilnya rerata ketinggian matahari dengan model GE 115.242 

km. 

2.8 Flat Earth 101 (FE101) 

Channel youtube FE101 pertama kali dibuat oleh seorang Anonym bernama 

Boss Darling. Beliau mengunggah sebuah video presentasi di media sosial 

Youtube tenatang Bumi Datar. Video tersebut, pertama kali di unggah pada 3 Juni 

2016 dengan judul “Bangkitnya Kesadaran”, dan menebus hingga 2.296.223 juta 

viewers. Hingga saat ini, akun tersebut telah memposting 15 episode tentang bumi 

datar dan konspirasi elite global. Pada pencarian Google trends, situs ini juga 

menjadi pencarian nomor satu di Indonesia dan kedua di dunia.
40

  

__________________ 
40Setiawan D. Nusa. „Flat Earth 101‟ dan Kepentingan Bumi Datarnya. Diakses 28 Oktober 2017 Pukul 19:18 dari 

https://www.kompasiana.com/setiawand_nusa/57e2932ef17e6170068b456e/flat-earth-101-dan-kepentingan-bumi-

datarnya/ 
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Efek dari tayangan Boss Darling di FE101, kini pengikut bumi datar semakin 

bertambah. Hal ini yang membuat peneliti, ingin mengetahui pemaknaan khalayak 

muslim tentang fenomena bumi datar di Indonesia. 

2.9 Perbedaan Pendapat Bumi Datar dan Bumi Bola 

Pada pembahasan fenomena bumi datar, tentu terdapat perbedaan pendapat di 

antara rnasyarakat, karena fenomena bumi datar di anggap tidak sejalan dengan 

ilmu sains modern yang telah di ajarkan selama ini. Banyak sekali pembahasan 

tentang perbedaan pendapat antara bumi datar dan bumi bola, terutama tentang 

sistematika alam semesta berjalan. Dalam hal ini, peneliti berusaha merangkum 

beberapa perbedaan bumi datar dan bumi bola pada sebuah jurnal yang dibuat 

oleh para akademisi sains  

Tabel 2.1 

Perbedaan Pendapat Antara Bumi Datar dan Bumi Bulat  

dilihat dari Jurnal yang diterbitkan 

No. Indikator Bumi Datar Bumi Bola 

1. Judul Jurnal Ilmiah, Perhitungan dan 

Analisis Pengukuran Jarak 

Matahari Versi Bumi Datar dan 

Bumi Bola 

Apakah “Teori Bumi Datar” 

Dapat Dipandang Sebagai 

Realita? 

2. Disusun 

oleh 

- Komunitas FLAT 

EARTH 101 

- Dr. Soegianto 

Soelistiono, Ir. M.Si, 

(Dosen Fisika 

Komputasi) 

- Muhammad Hajianto 

(Penulis dan Tutor 

Fisika) 

- Rudi Rosidi (Dosen 

Kalkulus dan Statistika) 

- Dkk. 

- Didit Ardianto 

(Mahasiswa Program 

Doktor Pendidikan 

IPA, Universitas 

Pendidikan Indonesia) 

- Harry Firman (Dosen 

Program Doktor 

Pendidikan IPA, 

Universitas Pendidikan 

Indonesia) 

3. Jarak 

Matahari 

5.965,2 km  

Tinggi Matahari = (Jarak 

Lokasi Pengamat + Panjang 

bayangan terukur) x tinggi 

149.000.000 km 

Tinggi Matahari = (Panjang 

Bayangan + R*tan (Sudut 

pengamat)) *sin (Sudut 
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tongkat/panjang bayangan 

terukur) 

bayangan + delta)) 

4. Pembahasan Pada jurnal ini, penulis 

menjelaskan bagaimana cara 

menghitung jarak matahari 

dengan menggunakan metode 

bumi datar dan bumi bola. 

Penghitungan dilakukan di 43 

kota di 32 propinsi, dan 3 

negara di luara negeri yaitu 

Malaysia, Jepang, dan 

Australia. Penghitungan 

dilakukan secara serempak 

pada tanggal 23 September 

2017. Dalam jurnal laporan 

analisis ini, juga dijabarkan 

tentang rumus rumus fisika 

yang berhubungan dengan 

jarak matahari dan bumi. 

Pada jurnal ini, penulis 

menjabarkan tentang 

perbedaan pendapat antara 

bumi datar dan bola secara 

umum. Penulis menjelaskan 

bahwa bumi datar adalah teori 

lama yang dianut oleh para 

ilmuan cabang filsafat ditinjau 

dari sudut pandang ontolog. 

Dimana sebuah realistis itu 

dipandang dari logika kasat 

mata rnanusia, bukan dengan 

pembuktian ilmiah. 

 Kesimpulan 1. Data yang di dapat dari 

lapangan dianggap 

memenuhi syarat 

sebagai data valid 

dengan melakukan 

analisa korelasi 

hubungan sudut dengan 

jarak lokasi terhadap 

titik kulminasi yang 

korelasi linitiernya 

sangat kuat. 

2. Analisa menggunakan 

model globe earth 

dengan mendetilkan 

perumusan yang 

digunakan 

Erathosthenes, maka 

hal ini menunjukkan 

kelemahan model globe 

earth. 

3. Dst.
41

 

1. Penulis berpendapat 

bahwa klaim klaim 

yang dipostulatkan 

oleh bumi datar tidak 

dapat dianggap sebagai 

no miracle argument . 

Penulis berpendapat 

bahwa hukum grafitasi 

universal yang tidak 

diyakini kaum bumi 

datar justru mampu 

menjelaskan perilaku 

obyek di alam semesta 

seperti penyebab 

jatuhnya benda dan 

pergerakan planet di 

tata surya. Sehingga 

entittas hukum 

gravitasi universal 

lebih layak sebagai no 

miracle argument.
42

 

 

 

____________________ 

41
 Dr. Soegianto Soelistiono, Ir. M. Si, dkk. 2017. Penghitungan dan Analisis Pengukuran Jarak Matahari Versi 

Bumi Datar dan Bumi Bola di 55 Kota di 32 Provinsi di Indonesia”. Komunitas Flat Earth 101 Indonesia.
 

42
Didit Ardianto, dkk. Apakah “Bumi Datar” Dapat Dipandang Sebagai Realita?. Universitas Pendidikan 

Indonesia. Volume 1 Nomor 1 Tahun 2017. 
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 Kedua jurnal tersebut sama sama dibuat oleh pakar sains dengan perhitungan 

matematis yang sesuai dengan ilmu pengetahuan astrofisika. Pada teori bumi datar 

kenyataanya tidak hanya masuk dalam kategori teori filsuf belaka, namun sudah 

dapat dibuktikan dengan ilmu sains. Dalam situs resmi flat earth 101, banyak 

kegiatan yang dilakukan oleh para anggota untuk membuktikan tentang penemuan 

penemuan yang selama ini disembunyikan. Seperti penemuan listrik tanpa kabel, 

internet tanpa pulsa, penghitungan jarak matahari, dan lain-lain. Bumi bulat juga 

memiliki pendapat kuat, dalam membuktikan segala fenomena alam termasuk 

bentuk bumi, melalui ilmu pengetahuan sains. Kedua pendapat ternyata memiliki, 

bukti ilmiah dalam meyakinkan tentang kebenaran bentuk bumi sesungguhnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


