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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Mengenal Konsep Gender 

Sebelum masuk pada feminisme kita harus mengenal terlebih dahulu konsep 

gender. Menurut Fakih (71:2001), Gender dan Sex kedua kata tersebut tidak 

secara jelas dibedakan dalam kamus. Karena ketidakjelasan makna dari kedua 

kata tersebut menimbulkan kurangnya penjelasan yang berkaitan antara konsep 

gender dengan masalah ketidakadilan sosial lainnya. Kita harus dapat memahami 

pengertian atau perbedaan antara gender dan sex terlebih dahulu. 

Lahirnya konsep gender ini melihat dari beberapa permasalahan yang ada. 

Pertama, untuk mempertanyakan bagaimana status perempuan yang tentunya itu 

akan merubah sistem dan struktur yang telah terjadi pada jaman dahulu. Kedua, 

karena banyak terjadi kesalahpahaman mengapa perempuan dipertanyakan. 

Selain itu juga pembahasan gender ini berarti akan membicarakan masalah 

hubungan yang sifatnya pribadi. Konsep gender ini lebih melihat pada 

bagaimana hubungan antara laki-laki dan perempuan dan hubungan 

kemanusiaan. Analisis gender merupakan analisis kritis yang mempertajam 

analisis kritis yang sudah ada (Fakih, 5:2001) 

Sex (jenis kelamin) dimana merupakan pembagian 2 jenis kelamin yang 

secara biologis telah melekat pada manusia. Dan hanya terdapat 2 jenis kelamin 

itu saja. Sedangkan konsep gender merupakan sifat yang melekat kepada setiap 

manusia baik perempuan dan laki-laki yang dibangun secara sosial maupun 
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kultural (Fakih, 8:2001). Sifat ini dapat berubah sewaktu-waktu entah itu karena 

perubahan jaman, perbedaan tempat atau perbedaan kelas. Hal-hal tersebut yang 

dinamakan konsep gender.  

Pemikiran awal mengenai perbedaan antara perempuan dan laki-laki 

berdasarkan ide essentialist tentang gender dimana perbedaan perempuan dan 

laki-laki merupakan hasil dari biologis (Jenainati, 5:2007). Hal ini membentuk 

bahwa laki-laki sangat maskulin dimana ia agresif, tegas dan rasional. 

Sedangkan perempuan sangat feminin ia merupakan sosok yang lemah-lembut, 

perasa, sensitif dan intuitif. Perbedaan ini diterjemahkan ke setiap jenis kelamin 

hingga menimbulkan sebuah pola pemikiran, perasaan, hingga perilaku khusus. 

Pemikiran ini membentuk bahwasannya seorang perempuan harus tunduk dan 

mendengarkan kontrol atau harus dibatasi oleh laki-laki.  

Dengan adanya sebuah kontruksi dari masyarakat dimana seorang laki-laki itu 

kuat dan agresif akhirnya menjadi sebuah sifat gender yang ditentukan oleh 

masyarakat. Begitu juga dengan kaum perempuan dimana perempuan adalah 

seorang ibu, lemah lembut dan keibuan maka hal-hal tersebut menjadi 

berkembang seiring berjalannya waktu dan bertumbuhnya seseorang. Proses ini 

telah berjalan cukup lama dan sangat baik di kehidupan manusia serta menjadi 

berakar membuat kita sulit membedakan sifat gender. Sesuai dengan 

pengertiannya sifat yang dapat berubah-ubah dan dikontruksi merupakan gender 

bukan sebuah kodrat. 

Menurut Oakley dalam Analisis Gender (71:2001), gender berarti perbedaan 

yang bukan biologis dan bukan kodrat Tuhan. Maka sudah jelas di sini gender 
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bukan sebuah kodrat dan bukan juga sebuah jenis kelamin, itu berbeda. 

Berdasarkan dari perbedaan gender ini melahirkan banyak ketidakadilan antara 

kaum laki-laki dan terutama pada perempuan. Perbedaan gender ini tidak 

menjadi sebuah masalah besar jika tidak menimbulkan ketidakadilan gender 

(inequalities). Ada berbagai permasalahan yang ditimbulkan mulai dari 

marginalisasi, subordinasi, stereotype, pelabelan, kekerasan dan beban kerja.  

 

2.2 Feminisme : Sejarah dan Pergerakan 

Pada tahun 1550-1700 feminisme didefinisikan sebagai semua usaha untuk 

menghadapi manifestasi sistem patrialkal (Gamble, 3:2010). Pada saat ini juga 

para perempuan tidak diperhatikan haknya sebagai seorang perempuan. Semua 

tanggung jawab keluarga ada di tangan seorang laki-laki. Perempuan yang 

berpendidikan tidak dapat menerima gelar yang mereka pelajari. Kondisi ini 

membuat perempuan menjadi sulit untuk mencapai kemandirian terhadap 

ekonomi dan pernikahan menjadi salah satu jalan untuk menyelamatkan masa 

depan seorang perempuan. 

Gelombang pertama feminisme terjadi pada abad ke-18 dan 19, banyak 

perempuan blak-blakan tentang perlunya menantang posisi sosial bawahan 

perempuan (Jenainati, 14:2007). Pada abad ini dapat disebut dengan The 

Enlightenment dimana banyak perempuan yang menjadi seorang penulis. Hal ini 

sebagai sebuah perlawanan dengan cara menggunakan akal. Banyak ditemukan 

hal-hal secara individual pada buku-buku yang ditulis serta para perempuan tidak 

lagi mengikuti tradisi yang ada. Selain itu, pada abad ini terjadi kampanye 
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mengenai hak-hak memilih untuk perempuan. Hak memilih yang diperjuangkan 

ini dalam area perkawinan, kepemilikan kekayaan, hak perlindungan anak, 

kesempatan kerja, dan pendidikan. Namun, pada gelombang pertama ini masih 

berfokus pada ketidakadilan persamaan hak yang terjadi pada individual 

perempuan tersebut, sebuah pembaharu serta membuktikan bahwa pembebasan 

perempuan bersifat kolektif dan revolutional. Perempuan pada gelombang 

pertama ini belum menyebut dirinya sebagai seorang feminis serta disebut 

dengan aliran liberalis dimana para perempuan meminta persamaan hak hampir 

dalam segala hal. 

Pada tahun 1970an merupakan asal-usul gerakan feminis gelombang kedua 

yang kompleks (Gamble, 36:2010). Adanya gerakan yang mucul di Amerika 

Serikat yaitu NOW ( National Organization for Woman) yang dititikberatkan 

pada tradisi persamaan hak liberal dan Women‟s Liberation (Pembebasan 

Perempuan) yang terletak pada hak-hak sipil, anti-perang Vietnam dan gerakan 

pelajar atau bisa disebut dengan gerakan pembebasan perempuan non-hierarkis 

lokal. Sedangkan di Inggris berbeda, muncul kelompok-kelompok persamaan 

hak yang tidak berkaitan dengan organisasi perempuan profesional. Kelompok 

ini diciptakan oleh perempuan kelas pekerja, para perempuan ini berperang 

dalam hal industri. Selain itu, pada saat ini timbul tulisan teoritis mengenai 

feminis. Gelombang kedua feminis ini melahirkan aliran feminis radikal dan 

marxisme. 
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2.2.1 Feminisme dalam Konsep Gender 

Teori feminisme bertolak pada pertanyaan sederhana, ”Dan bagaimana 

dengan perempuan?”. Hal ini telah menjadi pertanyaan mendasar yang 

mana lebih dari 30 tahun lamanya dan membentuk kesimpulan. Ketika 

perempuan tak berperan bukan berarti ia tak memiliki kemampuan atau 

perhatian tetapi karena adanya upaya yang sengaja dilakukan untuk 

mengucilkan mereka. Timbul pertanyaan kedua, “mengapa semuanya 

terjadi?”. Untuk menjadi pertanyaan kedua ini menghasilkan teori-teori 

sosial umum. Pertanyaan mendasar ketiga untuk semua feminis adalah, 

“bagaimana kita dapat mengubah serta memperbaiki dunia sosial untuk 

membuatnya menjadi tempat yang lebih adil bagi perempuan dan semua 

orang?”. Adanya komitmen terhadap transformasi sosial dalam keadilan. 

Patricia Hill Collins pada Teori Sosiologi Modern (xiv:1998) menyatakan 

arti pentingnya dari komitmen mencari dan menantang keadilan : “Teori 

sosial kritis mencakup bidang-bidang pengetahuan yang secara aktif 

bergulat dengan persoalan sentral yang dihadapi oleh kelompok orang yang 

berada di tempat yang berbeda dalam konteks politik, sosial, dan sejarah 

yang dicirikan oleh ketidakadilan”. Pertanyaan terakhir, “Dan bagaimana 

dengan perbedaan di antara perempuan?”. Jawaban untuk pertanyaan ini 

adalah bahwa ketidakterlihatan, kesenjangan, serta perbedaan peran dalam 

hubungannnya dengan laki-laki, umumnya mencirikan kehidupan wanita, 

sangat dipengaruhi oleh lokasi sosial wanita seperti kelasnya, rasnya, 
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usianya, preferensi afeksionalnya, status maritalnya, agamanya, 

etnisitasnya, dan lokasi global. 

Konsep gender ini menimbulkan sebuah gerakan feminisme, yang 

mana gerakan ini berdiri untuk memperjuangkan emansipasi bagi kaum 

perempuan serta meminta ditegakkannya keadilan yang membuat kaum 

perempuan menderita. Pada umumnya orang menganggap gerakan 

feminisme merupakan sebuah pemberontakan yang akan merugikan 

masyarakat. Namun, itu karena ketidakpahaman yang terjadi dan 

kurangnya sebuah informasi tentang gerakan feminisme itu sendiri. 

Permasalahan feminisme ini merupakan sebuah pemikiran yang berangkat 

dari berbagai ideologi, teori dan paradigma yang ditemukan oleh setiap 

para ahli. Ketika feminisme berangkat dari analisis dan ideologi yang 

berbeda-beda namun para ahli setuju bahwa feminisme ini meminta untuk 

adanya kesetaran, kesamaan, martabat dan kebebasan untuk mengontrol 

raga dan kehidupan baik di dalam maupun di luar rumah. 

Seorang perempuan tentu memiliki harga diri, pengembangan diri 

serta seksualitas diri, seperti yang ada pada binatang atau anak-anak. 

Seksualitas bukan sesuatu yang diberi atau sudah ada didalam tubuh namun 

seksualitas itu sama seperti yang dimiliki oleh makhluk hidup dan dapat 

berubah sejalan dengan yang menghidupinya. Kekerasan seksual dapat 

dihindari tanpa alasan yang mana mengeksploitasi seksualitas perempuan 

dan ketika seorang perempuan berhadapan dengan hal-hal seperti itu, maka 

perempuan tersebut harus berseru pada diri mereka untuk merasakan 
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peristiwa tersebut sebagai sesuatu yang tidak baik atau tidak adil. Mereka 

dapat menemukan cara pandang yang mencakup kebebasan seksualitas dari 

kekerasan atau eksploitasi, dan mencoba tetap menyadari apa yang masuk 

ke dalam imajinasi sebagaimana sadar apa yang sedang masuk ke dalam 

tubuh mereka. 

Adanya gerakan feminisme ini banyak yang berfikir bahwa gerakan ini 

adalah pemberontakan terhadap laki-laki serta melawan pranata sosial 

seperti pada lingkungan rumah tangga, perkawinan dan usaha 

pemberontakan perempuan untuk mengingkari kodrat. Dengan banyak 

kesalahpahaman yang terjadi feminisme menjadi kurang mendapat tempat 

di kalangan perempuan bahkan di kalangan masyarakat dengan kata lain 

ditolak. Namun, perlu kita sadari adalah feminisme ini berangkat dari 

berbagai pemikiran, ideologi, paradigma serta teori yang dipakai.  

2.2.2 Aliran Feminisme 

Feminisme merupakan sebuah gerakan memperjuangkan hak-hak 

perempuan dan penyetaraan gender agar perempuan dapat keluar dari 

ketidakadilan yang terjadi. Feminisme telah melewati sejarah yang begitu 

panjang dimana banyak para ahli yang berkecimpung di dalam menemukan 

teori-teori baru. Feminisme telah berkembang dengan paradigma berfikir 

manusia yang menitik beratkan perhatiannya pada perempuan. Adapun 

beberapa pembagian aliran feminisme, yaitu: 
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a. Feminisme Liberal 

Feminisme Liberal. Pemikiran ini lahir sebagai bahan kritik terhadap 

teori politik liberal yang mana sangat menjunjung tinggi nilai otonom, 

persamaan dan nilai moral serta kebebasan individu namun pada saat 

yang sama juga dianggap mendiskriminasi kaum perempuan (Fakih, 

81:2001). Dimana feminisme liberal ini menempatkan perempuan 

sebagai subjek penuh terhadap dirinya sendiri. Aliran ini mengatakan 

bahwa kebebasan dan kesamaan itu berawal dari rasionalitas. Perempuan 

adalah agen untuk dirinya sendiri dan manusia yang dapat berfikir secara 

rasional juga. 

b. Feminisme Radikal 

Feminisme Radikal dimana mereka berfikir bahwa feminisme ini 

timbul dari kultur sexism dan diskriminasi sosial berdasarkan jenis 

kelamin (Fakih, 84:2001). Feminisme ini lahir pada tahun 60-an di Barat, 

kelompok penganut paham radikal ini beranggapan bahwa penindasan 

kepada perempuan terjadi akibat sistem patriarki.  

Bagi mereka patriarki adalah dasar dari ideologi penindasan yang 

merupakan sistem hirarki seksual di mana laki-laki nemiliki kekuasaan 

superior dan privilege ekonomi (Eisenstein dalam Fakih, 85:2001). Selain 

itu juga perlawanan yang terjadi terhadap perempuan bisa menjadi sangat 

personal atau subjektif individu perempuan. Namun, dalam paham 

radikal ini masih memegang pada ideologi maskulinitas dimana 

melakukan persaingan untuk mengatasi kaum laki-laki. 
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c. Feminisme Marxis 

Feminisme Marxis, merupakan aliran yang memandang feminisme 

bersumber pada penindasan perempuan bermula dari ekploitasi kelas dan 

cara produksi (Fakih, 86:2001). Mereka tidak memandang patriarki dan 

kaum laki-laki merupakan sebuah masalah. Namun, semua permasalahan 

bersumber dari sistem kapitalis. Pada zaman kapitalis ini perempuan 

dieksploitasi dengan berbagai cara dan itu diperboehkan. 

d. Feminisme Sosialis 

Feminisme Sosialis, bagi mereka penindasan terhadap perempuan 

terjadi di kelas mana pun, bahkan sebuah revolusi sosial tidak bisa 

dengan gampang menaikkan posisi perempuan (Fakih, 89:2001). 

Feminisme sosialis menggunakan analisis kelas dan gender untuk 

memahami penindasan terhadap perempuan. Dalam faham ini juga 

mereka percaya kapitalis dan patriarki adalah kekuatan yang saling 

mendukung dalam penindasan. 

e. Feminisme Postmodern 

Feminisme Postmodern, sesuatu yang berhubungan dengan gagasan-

gagasan, perilaku-perilaku, yang menolak atau mengabaikan gagasan 

feminis tahun 1960an dan dekade-dekade berikutnya (Gamble, 54:2010). 

Mereka yang kecewa atas bangunan modernism yang telah mengalienasi 

perempuan dalam ruang publik dan kontruksi sosial. Mereka juga 

berpendapat gender tidak bermakna identitas dan struktur sosial. 

Postmodern ini cenderung berorientasi sebagai heteroseksis dimana 
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timbulnya agenda yang bisa menempatkan laki-laki seperti kekasih, ayah, 

suami, dan teman. Feminisme postmodern ini menjadi feminis 

gelombang ketiga. 

f. Feminisme Psikoanalisis 

Feminisme psikoanalisis, percaya bahwa fundamental atas cara 

bertindak perempuan berakar dalam psike perempuan, terutama dalam 

cara berpikir perempuan (Tong, 190:2006). Pada feminis ini 

merekomendasikan bahwa harus bergerak maju menuju kearah 

masyarakat androgin, dimana masyarakat seutuhnya merupakan 

campuran sifat-sifat feminin dan maskulin.  

g. Feminisme Multikultural dan Global 

Feminisme multikultural dan global, menghargai nilai lokal dengan 

memegang nilai-nilai universal yang tidak menindas. Feminis ini berbagi 

kesamaan dalam cara pandang terhadap diri, dimana diri adalah terpecah 

(Tong, 309:2006). Ketika melihat sebuah masalah perempuan tidak linier 

dan berlapis-lapis, perlu juga dipahami seksama bahwa masalah inti yang 

diperjuangkan kaum feminis adalah keadilan bukan gaya hidup. Pada 

aliran ini juga melihat bahwa dalam suatu wilayah tidak semua 

perempuan dikonstruksi secara setara. Multikultural secara umum 

didefinisikan sebagai gerakan sosial-intelektual yang mempromosikan 

nilai keberagaman sebagai prinsip utama dan menekankan semua 

kelompok kultural harus diperlakukan setara dan terhormat 
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h. Ekofeminisme 

Ekofeminisme, gerakan yang mana mengangkat kesetaraan dan 

menjaga kelestarian alam serta lingkungan yang berbasis 

perempuan/feminitas (Encyclopedia of Woman, 434:2000). Pembebasan 

terhadap perempuan dipandang terkait erat dengan pembebasan alam. 

Karena patriarki merupakan pencemaran nama baik perempuan maupun 

alam. Perempuan memainkan peran dalam upaya mencegah atau 

setidaknya menciptakan alam yang nyaman dan asri.  

 

2.3 New Media : Internet 

Modernnya pada jaman ini kita telah mengenal begitu banyak media massa 

baik yang lama dan baru. Media massa yang baru ini disebut dengan New Media 

(media baru). Dimana media baru ini sangat berkembang dengan pesat pada 

jaman ini dan diterima dengan baik oleh masyarakat kita. Media Baru di sini 

merupakan seluruh perangkat teknologi dengan memiliki ciri dan baru, serta 

memiliki digitalisasi dan ketersediaan yang luas guna sebagai alat komunikasi 

pribadi (McQuail, 148:2011). 

Adanya media baru yang muncul dengan berbagai macam media baru ini 

membuat kita sulit untuk membedakan atau membatasi antara media baru dan 

media lama. Terfokus pada satu media baru yang menggebrak dunia dan 

memudahkan kita dalam melakukan apapun yaitu internet. Kemajuan teknologi 

yang melahirkan salah satu media dimana mudah kita akses melalui online. 

Internet merupakan media yang paling dominan serta digandrungi oleh 
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masyarakat jaman sekarang. Kita dapat mencari informasi, berbelanja, berbisnis, 

membaca, menonton bahkan digunakan dalam bidang politik.  

Internet pun menjadi sangat fenomenal dengan adanya internet ini kita tidak 

perlu lagi menggunakan kabel telepon dan bersusah payah. Dengan adanya 

media baru ini yang awalnya digunakan hanya untuk email dan situs, sekarang 

menjadi berkembang untuk situs jejaring sosial, game online, berbagi video, 

blog, konferensi video, dan masih banyak lagi. Bahkan pada jaman sekarang kita 

dapat menikmati internet dimanapun kita berada, dengan bantuan WiFi (Wireless 

Fidelity). Begitu juga dengan berkembangnya teknologi-teknologi yang ada 

seperti smart phone dan laptop yang sekarang dipermudah dengan adanya 

fasilitas WiFi. 

Internet membuka jalan untuk dapat berhubungan serta memiliki jaringan 

tidak langsung yang baru serta menyatu dengan cara yang berbeda dan lebih 

mengikat (Slevin dalam McQuail, 2011:154). Dimana internet ini juga 

merupakan sebuah jembatan di antara jurang lebar antara dunia publik dan 

privat, dunia kehidupan dan dunia sistem serta organisasi. Selain itu terdapat 

keragaman penggunaan dan partisipasi yang lebih besar dalam dunia ini. Dapat 

kita artikan secara singkat juga bahwa internet ini menyatukan dunia sehingga 

tidak ada batasan lagi. 

Kita juga dapat memanfaatkan internet dalam beberapa bidang seperti bidang 

politik, bisnis, pendidikan, dan sosial budaya. Kehadirannya sebagai New Media 

sangat bermanfaat bagi manusia dan telah menguasai ke empat bidang tersebut. 

Hampir seluruh manusia di dunia telah mengakses dan menggunakan internet. 
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Internet juga menyediakan berbagai macam aplikasi yang dapat kita gunakan dan 

nikmati. 

2.3.1 Youtube Bagian dari New Media 

Adanya sebuah New Media ini melahirkan banyaknya aplikasi yang 

dapat kita gunakan. Salah satunya yang digemari adalah Youtube dimana 

orang-orang dapat berbagi video, informasi, kehidupan yang mereka jalani, 

dsb. Aplikasi ini merupakan aplikasi yang bukan hanya dapat berbagi video 

namun kita dapat menyukai, mengikuti dan mengomentari video-video 

yang diunggah. Dengan kata lain Youtube merupakan tayangan audio-

visual dimana kita dapat berinteraksi di dalamnya. Konten yang terdapat di 

youtube juga dapat kita akses dimana saja dan kapan saja. 

Sebagai salah satu situs video pada internet bukan hanya Youtube 

namun ada beberapa lainnya seperti Albino Blacksheep, Break.com, 

Collegehumor.com, Fail Blog, Funny or Die, JibJab, LiveVideo, Metacafe, 

Newgrounds.com, Pandora tv, Veoh.com dan ebaumsworld. Namun, 

youtube merupakan aplikasi yang paling digemari oleh masyarakat dengan 

berbagai fasilitas yang ditawarkan. Pada aplikasi ini mudah dalam mencari 

video yang lagi trend dan terbaru atau mengupload video diri kita sendiri. 

Seseorang dapat terkenal melalui youtube contohnya seperti Awkarin, Sinta 

dan Jojo, Young Lex dan masih banyak lagi. Selain itu, beberapa artis ibu 

kota mulai beranjak atau berpindah haluan ke youtube dengan membuat 

channel milik mereka sendiri.  
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Youtube merupakan sebuah wadah yang tepat untuk saling berbagi 

melalui audio-visual, berisikan informasi baik penting dan bahkan tidak 

penting. Tentunya penyebaran informasi akan cepat tersebar keseluruh 

pelosok dunia dimana masyarakatnya adalah pengguna situs tersebut. 

Bahkan pengaksesnya mencapai 1 miliar jam perharinya, itu sama dengan 

duduk menonton selama 100.000 tahun. Dapat dibayangkan hampir seluruh 

manusia di bumi ini menggunakan aplikasi tersebut. 

Aplikasi ini diciptakan oleh Chad Hurley, Steve Chen, dan Jawed 

Karim yang mana bertujuan untuk memudahkan mereka berbagi video 

dalam kapasitas yang besar. Mereka bertiga merupakan mantan pekerja 

PayPal. Berawal dari sebuah pesta di apartement Chen yang tidak dapat 

dihadiri oleh Karim. Pesta tersebut tidak dianggap ada oleh Karim karena 

ia tidak hadir pada saat itu. Akhirnya kedua sahabatnya berinisiatif untuk 

mengirimkan video pesta tersebut. Namun, pada saat itu untuk berbagi 

video sangat susah. Terlintas dalam benak Chen mengapa mereka tidak 

menciptakan saja sebuah wadah untuk dapat berbagi video. 

Peluncuran Youtube pertama kali pada tanggal 15 Februarui 2005. 

Menjadi sangat popular dengan cara baru berbagi video di dunia maya. 

Video pertama kali yang berhasil mereka upload adalah videonya Karim 

yang berjudul “Me At The Zoo”. Dengan kapasitas yang kurang bagus dan 

seadanya ini banyak menjadi kontroversi. Pada Kompas.com menuliskan 

harian The Los Angeles Times menyebut bahwa video dengan 

kapasitasnya yang kurang bagus ini menjadi dasar yang penting untuk masa 
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depan layanan video berdurasi singkat (Kompas, 2018). Permulaan yang 

kurang bagus ini memberikan dampak yang besar pada dunia. Bahkan 

hingga saat ini Youtube menjadi salah satu aplikasi popular atau candu 

untuk masyarakat jaman sekarang. 

Fasilitas yang ditawarkan oleh Youtube membuat aplikasi ini dilirik 

oleh pemilik Google. Pada BBC Indonesia menuliskan, “Youtube telah 

mengembangkan platform yang kuat dan menarik dimana melengkapi misi 

dari Google sendiri. Mengorganisir informasi dunia dan menjadikan 

informasi menjadi mudah diakses,” kata direktur eksekutif Google, Eric 

Schmidt (BBC, 2006). Pada November 2006 Youtube dibeli oleh Google 

dan mereka menjadi rekan alamiah yang bekerja pada bidangnya masing-

masing dan saling menguntungkan. 

Sebagian besar konten yang di unggah berasal dari individu. Namun 

beberapa perusahaan seperti BBC, CBS, Hulu, Vevo dan perusahaan 

lainnya juga menayangkan beberapa materi mereka di situs ini sebagai 

program kerja sama. Bahkan pengguna internet bisa dengan gampang 

mendaftar pada situs ini secara gratis. Banyak hal juga yang dapat 

dinikmati pada situ ini selain video, kita juga dapat menikmati film, 

televisi, dokumenter, siaran langsung dan masih banyak lagi. Situs ini juga 

menjadi ajang untuk menarik pelanggan dan penggemar oleh perusahaan 

atau invidual. 
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2.4 Teori Analisis Resepsi 

Analisis resepsi merupakan analisis yang fokus terhadap konsep khalayak 

aktif. Dimana analisis ini meneliti bagaimana khalayak mengkonstruksi makna 

yang ditawarkan oleh media (Ien Ang dalam Machmud, 229:2016). Bagaimana 

memahami proses pembuatan makna yang dilakukan oleh para khalayak ketika 

mengkonsumsi sebuah produk dalam bentuk media. Resepsi sendiri berasal dari 

bahasa latin “recipere” yang artinya penerimaan. Sebuah aliran dalam penelitian 

sastra dimana pada tahun 60-an menggeserkan fokus dari teks sendiri kearah 

pembaca. Dimana hal ini diperuntukan untuk setiap aliran penelitian sastra yang 

notabene mempelajari karya-karya sastra dan diterima oleh para pembaca. Pada 

resepsi ini telah bergeser ke arah khalayak aktif. Dimana khalayak tidak semata-

mata menonton atau membaca, namun khalayak juga mampu memberikan 

makna terhadap media yang dikonsumsi.  

Munculnya teori analisis resepsi ini merupakan sebuah kritikan terhadap teori 

jarum hipodermik. Teori ini muncul pada tahun 1970-an, mempunyai pengaruh 

yang sangat kuat dalam mengasumsikan bahwa para pengelola media dianggap 

sebagai orang yang lebih pintar terhadap khalayak. Pada akhirnya para khalayak 

dapat dikelabui oleh media. Selain itu, perilaku yang disuguhkan oleh media 

merangsang khayalak untuk menirunya. Hal ini bisa dikatakan para khalayak 

yang menerima media tersebut sangat pasif karena hanya menerima secara utuh 

tanpa berasumsi atau memaknai terlebih dahulu. 

Setelah teori jarum hipodermik ini munculah teori kultivasi. Sebuah teori 

yang pertama kali dikenalkan oleh Profesor George Gerbner ketika ia menjadi 
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dekan Annenberg School of Communication di Universitas Pennsylvania 

Amerika Serikat (Nurudin, 2008). Pada teori ini televisi menjadi media atau alat 

utama dimana sebagai media pembelajaran kepada khalayak untuk mempelajari 

masyarakat dan budayanya. Teori kultivasi pada awal perkembangannya 

memfokuskan diri pada studi tayangan televisi dan khalayak, khususnya pada 

tema-tema kekerasan di televisi (Nurudin, 2008). Mereka yang candu terhadap 

televisi beranggapan bahwa apa yang terjadi di televisi merupakan dunia yang 

sebenarnya. 

Pada teori kultivasi khalayak beranggapan semua yang ada pada televisi 

merupakan sebuah realitas yang ada. Sama halnya dengan teori jarum 

hipodermik, khalayak merupakan khalayak pasif yang menerima media secara 

mentah-mentah tanpa adanya sebuah pengolahan. Bahkan sesuatu yang 

ditayangkan pada televisi dijadikan sebuah realitas dan panduan hidup. 

Munculah teori uses and gratification setelah adanya teori kultivasi. Teori ini 

menitik beratkan pada apa yang dilakukan oleh khalayak terhadap media atau 

dapat dikatakan sebagai sebuah pendekatan. Pada pendekatan ini khalayak 

diberikan kekuasaan penuh untuk memutuskan media mana yang akan 

dikonsumsi dan bagaimana media tersebut dapat berdampak dalam 

kehidupannya. Khalayak juga memiliki peran aktif dalam mengintepretasi dan 

mengintegrasi sebuah media sesuai dengan kebutuhan dan kepuasaan. Pada 

pendekatan ini kita telah mengenal khalayak aktif dimana khalayak sudah 

mampu memilih kebutuhan bermedia, namun hanya pada tingkatan butuh dan 

puas saja. 
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Dengan adanya sebuah teori baru yaitu analisis resepsi, khalayak tidak hanya 

pasif atau sekedar butuh dan puas. Namun khalayak juga dapat memberikan 

asumsi-asumsi, merespon, dan mengkonstruktif sebuah makna dari pandangan 

khalayak. Seperti yang sudah dijelaskan di atas asumsi dasar dari analisis resepsi 

adalah konsep khalayak aktif. Analisis ini menjadi sebuah pandangan baru dalam 

aspek wacana dan sosial dari teori komunikasi (Jensen dalam Anugrah, 2:2016). 

Analisis resepsi ini erat kaitannya dengan proses encoding/decoding, khalayak 

aktif, bahasa/text dan budaya. Merupakan bagian khusus dari studi khalayak 

yang mencoba mengkaji secara mendalam proses aktual di mana wacana media 

diasimilasikan melalui praktek wacana dan budaya khalayaknya. 

Sebenarnya dalam studi khalayak pernah berkembang beberapa varian di 

antaranya sesuai dengan urutan perjalanan sejarah lahirnya : effect research, uses 

and gratification research, literary criticism, cultural studies, reception analisis. 

Merespon kepada tradisi scientific ilmu komunikasi, analisis resepsi menegaskan 

bahwa studi tentang pengalaman dan dampak dari media, apakah itu kuantitatif 

atau kualitatif, harus didasarkan pada teori wacana dan representasi serta tidak 

hanya menggunakan operasional seperti penggunaan skala dan kategori 

semantik. Sebaliknya, merespon kepada studi teks humansitik, analisis resepsi 

menyarankan baik khalayak maupun konteks komunikasi massa perlu dilihat 

sebagai suatu spesifik sosial tersendiri dan menjadi objek analisis empiris. 

Perpaduan dari kedua pendekatan tersebut melahirkan konsep produksi sosial 

terhadap makna (the social production of meaning). 
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Teks, percakapan, dan lainnya adalah sebuah bentuk dari praktek ideologi 

atau pencerminan dari ideologi tertentu (Eriyanto, 13:2008). Dimana pada 

analisis ini juga akan menganalisis sebuah teks, percakapan, pendapat dan makna 

yang diterima oleh khalayak. Dalam konsep Marx, ideologi merupakan bentuk 

kesadaran palsu (Eriyanto, 93:2008). Dalam bentuk kesadaran seseorang, siapa 

mereka, bagaimana mereka menghubungkan diri dengan orang lain serta 

dibentuk dan diproduksi oleh masyarakat, tidak oleh biologi yang alamiah. Jadi, 

kesadaran realitas sosial dibangun oleh masyarakat sekitar bukan dari psikologi 

individu. 

Pemanfaatan teori resepsi sebagai pendukung pada kajian terhadap khalayak 

dimana khalayak tidak semata pasif namun disini mereka dilihat sebagai agen 

kultural yang memiliki kuasa tersendiri dalam memaknai berbagai wacana yang 

ditawarkan oleh media. Pada tahun 1980, David Morley dimana ia dikenal 

sebagai pakar yang mempraktikkan analisis resepsi secara mendalam dan 

mempublikasikan Studi of The Nationawide Audience selain itu juga ia 

merupakan murid dari Stuart Hall. Ia memiliki pertanyaan pokok pada studinya 

yang adalah mengetahui bagaimana individu mengintrepretasikan suatu program 

acara televisi dilihat dalam kaitannya dengan latar belakang sosio kultur 

pemirsanya. 

Massage receptions dapat melihat kenapa khalayak memaknai sesuatu secara 

berbeda-beda, hal itu melalui faktor-faktor psikologis dan sosial yang 

mempengaruhi perbedaan tersebut, serta konsekuensi sosial apa yang muncul 

(Anugrah, 5:2016). Dalam analisis ini khalayak memaknai sebuah teks media 
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dan bagaimana khalayak paham terhadap isi media tersebut berdasarkan latar 

belakang serta pengalaman yang hidup dari khalayak tersebut. 

2.4.1 Encoding/Decoding pada Analisis Resepsi 

Resepsi atau penerimaan adalah sebuah proses yang kompleks, yang 

tidak dapat disederhanakan dengan terminologi „resistance‟ atau bertahan 

ataupun dengan terminologi „passivity‟ atau pasif dan „accomodation‟ atau 

akomodasi (Press dalam Ida, 174:1991). Ketika menonton sebuah tayangan 

televisi bukanlah suatu aktivitas pasif. Melainkan terjadi aktivitas atau 

proses aktif serta melibatkan pengalaman-pengalaman yang bervariasi 

dengan latar belakang budaya dari para individu ketika menonton. 

Secara tradisional, riset komunikasi massa telah mengonsepsi proses 

komunikasi dalam kaitannya dengan putaran atau sirkuit sirkulasi. Model 

ini telah dikeritik karena kelinierannya (pengirim-pesan-penerima) karena 

hanya terfokus pada level pertukaran pesan dan tidak adanya konsep yang 

jelas tentang „momen-momen berbeda sebagai struktur relasi yang 

kompleks‟. Meski demikian, ada baiknya mempertimbangkan juga proses 

komunikasi dalam kaitannya dengan struktur yang dihasilkan dan 

dimungkinkan melalui artikulasi momen-momen yang berkaitan namun 

berbeda dari satu sama lainnya (distinctive) seperti produksi, sirkulasi, 

distribusi/konsumsi, reproduksi (Hall, 213:2011). Pendekatan kedua ini 

relatif memiliki struktur sama dengan struktur yang ditawarkan oleh Marx 

dalam karyanya Grundrisse dan Capital. Dimana menyoroti kespesifikan 

berbagai bentuk produk dari proses itu tampak dalam tiap-tiap momen dan 
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menyoroti apa yang membedakan produksi diskursif dengan tipe 

pembuatan produk lainnya dalam masyarakat dan sistem media modern. 

Objek dari berbagai praktek ini adalah makna dan pesan yang 

terbentuk dalam wahana-tanda merupakan jenis khusus yang diorganisir, 

seperti bentuk komunikasi atau bahasa dimana melalui pengoperasian kode 

dalam rantai sintagmatik diskursus. Maka berbagai alat, relasi, dan praktek 

produksi muncul, pada momen tertentu dalam bentuk „wahana simbolik‟ 

yang tercipta dalam aturan „bahasa‟. Pada bentuk diskursif ini sirkulasi 

produk terjadi, begitu juga dengan distribusi terhadap khalayak yang 

berbeda-beda. Proses ini membutuhkan, akhir produksi, instrument 

material, sarana-prasarana, selain itu membutuhkan sejumlah relasi 

sosialnya sendiri, yaitu organisasi dan gabungan berbagai praktek dalam 

alat media. Dalam praktek ini jika tidak ada makna yang diambil maka 

tidak mungkin ada konsumsi dan jika makna tidak tersirkulasikan dalam 

praktek maka makna tidak memiliki efek. 

Kami harus mengakui bahwa bentuk pesan yang diskursif memiliki 

posisi istimewa dalam pertukaran komunikatif (dari sudut pandang 

sirkulasi) dan bahwa momen encoding dan decoding hanya otonom secara 

relatif dalam kaitannya dengan proses komunikatif secara keseluruhan, 

merupakan momen yang telah ditentukan batas-batasnya (determinate) 

(Hall, 214:2011). Struktur penyiaran harus menghasilkan pesan-pesan yang 

dienkodekan dalam bentuk diskursus yang bermakna. Kumpulan makna 

yang dienkodekan ini memiliki efek mempengaruhi, mengajari, menghibur, 
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merayu, yang menghasilkan tingkah laku, ideologis, emosional, kognitif, 

dan persepsi indrawi yang kompleks. 

Kode encoding dengan decoding mungkin tidak simetris atau bisa 

dikatakan tidak sempurna. Tingkatan kesimetrisannya dilihat dari tingkat 

pemahaman dan kesalahpahaman dalam pertukaran komunikatif. Hal ini 

bisa disebabkan oleh kurangnya ekuivalensi antara produser enkoder dan 

khalayak decoder. Apa yang dimaksud oleh produser akan berbeda lagi 

maknanya ketika khalayak menonton produk dari produser tersebut. Pada 

akhirnya Stuart Hall memberikan tiga bentuk hipotesis yang mana 

berfungsi untuk melihat hubungan antara penulis/produser dan 

pembaca/khalayak bagaimana pesan dibaca oleh keduanya. 

Kaitan antara encoding/decoding dengan anlisis resepsi ada pada 

proses pemaknaan oleh para khalayak ketika mereka diberikan produk 

media. Khalayak akan memaknai produk media yang diberikan dan hasil 

tersebut akan dilihat melalui tiga bentuk hipotesis dari Stuart Hall. 

Hipotesis ini terbentuk agar ada batasan-batasan pemaknaan serta 

mengurangi dampak dari distorsi atau kesalahpahaman pemaknaan. 

2.4.2 Khalayak pada Analisis Resepsi 

Kata „khalayak‟ sangat akrab sebagai istilah kolektif dari „penerima‟ 

pada model urutan sederhana dari proses komunikasi massa (sumber, 

saluran, pesan, penerimaan, efek) yang dibuat oleh pelopor di bidang 

penelitian media (Achramm dalam McQuail, 144:2011). Konsep khalayak 

menunjukkan adanya sekelompok pendengar atau penonton yang memiliki 
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perhatian, reseptif, tetapi relatif pasif yang terkumpul dalam latar yang 

kurang lebih bersifat publik.  

Setiap media (surat kabar, majalah, film, radio, televisi, fonogram) 

harus dapat membangun kelompok konsumen baru atau para pengabdi dan 

proses tersebut dilanjutkan dengan penyebaran „media baru‟ seperti internet 

atau multimedia (McQuail, 159:2010). Khalayak dalam media dapat 

disebut dengan konsumen. Ketika sebuah produk atau media diciptakan 

tentunya membutuhkan konsumen atau penikmat produk tersebut. Seperti 

yang dikatakan oleh John Hartley pada buku Communications, Cultural 

and Media Studies : 

Audiences enable media organisations to sell advertising or to fulfill their 

public and statutory obligations, whether for television, radio, magazines 

or the press. It is important to knowthe size, quality (demographic 

composition) and characteristics of audiences for this purpose – these data 

relate directly to revenue. This accounts for the continual measurement of 

viewers, listeners and readers. For media institutions, the concept of 

audience allows the exchange of information and entertainment to become 

commodified (11:2002). 

 

Khalayak ini memungkinkan para organisasi media untuk menjual 

iklan atau memenuhi kewajiban dan undang-undang mereka. Ketika tidak 

adanya khalayak yang mengkonsumsi media maka media menjadi tidak 

berfungsi atau mereka tidak dapat memenuhi kewajibannya. Dan proses 

pertukaran informasi serta hiburan ini telah menjadi sebuah komodifikasi 

yang kompleks.  
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Pada titik awal dalam sejarah penelitian media, khalayak yang 

sebenarnya terdiri atas banyak jaringan hubungan sosial yang saling 

tumpang tindih berdasarkan lokasi dan kepentingan bersama dan media 

massa digabungkan ke dalam jaringan ini dengan cara-cara yang berbeda 

(Delia dalam McQuail, 147:2011). Pengalaman setiap orang dalam 

percetakan massal dan film sangat beragam. Pengalaman para khalayak 

yang sebenarnya adalah personal, berskala kecil, serta terintegrasi ke dalam 

lingkungan kehidupan sosial dan cara yang akrab. Banyak juga media-

media yang beroperasi dalam lingkungan lokal dan melekat dalam budaya 

lokal. Interaksi sosial yang terbentuk di sekeliling penggunaan media 

membuat para khalayak dapat menggabungkannya ke dalam kehidupan 

sehari-hari sebagai keberadaaan yang akrab biarpun itu asing. 

Media tentunya membutuhkan pasar ketika media tersebut semakin 

berkembang menjadi bisnis yang besar, maka munculah istilah pasar 

media. Mereka juga membutuhkan konsumen yang nyata atau potensial 

yang dilayani oleh media dan dari layanan atau produk media tertentu. 

Konsep pasar menghubungkan pengirim dan penerima dalam hubungan 

kalkulatif kiranya pada bagian normatif atau sosial serta sebagai transaksi 

tunai kiranya sebagai hubungan sosial. Komunikasi efektif dan kualitas 

pengalaman khalayak juga menjadi hal kedua dalam konsep pasar. 

Penelitian tentang khalayak telah cenderung menekankan pada 

penemuan kembali dari orang-orang dalam antrian mengenali inisiatif atas 

pilihan, interpretasi, dan respon yang terletak sebagian besar pada penerima 
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daripada pengirim, dan gagasan khalayak aktif dan keras kepala 

dihadapkan dengan percobaan dan manipulasi (McQuail, 151:2011). Dapat 

kita lihat penelitian khalayak ini melihat sudut pandang media dari sisi 

khalayak dan dapat merepresentasikan suara khalayak. Media 

membutuhkan khalayak lebih dari khalayak membutuhkan media serta 

adanya alasan untuk dapat mengontrol dan adanya manipulasi dari media. 

Pilihan khalayak menjadi kekuatan penggerak atas penggunaan media. 

Dengan semakin berkembangnya media dan ditambah media menjadi 

sebuah komoditas pada kehidupan. Muncul sebuah kritik terhadap budaya 

massa yaitu sebuah ketakutan bahwa sifat pasif khalayak yang besar akan 

berdampak pada khalayak tersebut seperti mudah dieksploitasi dan dirusak 

secara budaya. Terdapat kepentingan industri yang signifikan yang 

dipertaruhkan karena terlalu banyak aktivitas khalayak dengan manipulasi 

pemrograman dan dengan mengeksploitasi rutinitas karakter dan apatisme 

dari sebagian besar penggunaan media (Eastman dalam McQuail, 

164:2010). 

Aktivitas khalayak dapat menimbulkan kontroversi mengenai seberapa 

aktif khalayak dalam media. Perbedaan makna dan konsep dari aktivitas 

khalayak ada lima versi yang berbeda (Biocca dalam McQuail, 164:2011), 

sebagai berikut: 

a. Selektivitas. Dapat digambarkan khalayak sebagai aktif, semakin 

banyak pilihan dan diskriminasi yang terjadi pada hubungan dan 

konten dalam media. Khalayak merencanakan penggunaan media 
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dan pola pemilihan yang konsisten (termasuk membeli, menyewa 

atau meminjam buku dan film). 

b. Utilitarianisme. Khalayak merupakan perwujudan dari konsumen 

yang memiliki kepentingan pribadi. Konsumsi media menjadi 

kepuaasan dari kebutuhan yang kurang lebih disadari, seperti yang 

dinyatakan oleh pendekatan uses and gratification. 

c. Memiliki tujuan. Khalayak aktif merupakan mereka yang terlibat 

dalam pengolahan kognitif aktif dari informasi yang datang dan 

pengalaman. 

d. Kebal terhadap pengaruh. Pembaca, penonton, atau pendengar 

tetap memegang kendali dan tidak terpengaruh, kecuali 

sebagaimana yang ditentukan oleh pilihan pribadi. 

Hubungan antara khalayak dengan analisis resepsi ini sangat kuat. 

Dimana asumsi dasar dari analisis resepsi adalah khalayak aktif. Analisis 

resepsi  melihat pada sudut pandang dari khalayak. Bukan hanya sudut 

pandang saja namun berhubungan juga dengan pengalaman hidup si 

khalayak tersebut. Pengalaman hidup si khalayak ini sebagai peristiwa 

budaya atau sosial merupakan hal yang penting. Khalayak merupakan hasil 

dari berbagai motif yang berbeda. Ketika muncul pandangan dari pihak 

pengirim atau komunikator yang diambil, dalam kaitan tidak menjual 

layanan, namun mencoba mengomunikasikan makna. Khalayak dapat 

dianggap oleh komunikator dalam kaitannya dengan selera, ketertarikan, 
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kapasitas atau komposisi sosial, lokasi dan akan menjadi lebih rumit 

dengan muculnya alat baru komunikasi. 

 

2.5 Teori Respon Pembaca Stanley Fish 

Stanley Fish adalah seorang kritikus yang paling dikenal dalam bidang bahasa 

Inggris, kajian sastra, dan media (Littlejohn, 198:2008). Ketertarikannya 

terhadap sastra membawa ia menciptakan karya yang berpusat pada penafsiran 

tekstual dan pertanyaan letak makna. Bagi Fish, makna terletak pada pembaca 

yang merujuk pada karya Fish yaitu teori respon pembaca (reader response 

theory). Pemikiran fish yaitu naskah merangsang pembacaan yang aktif, tetapi 

pembaca sendiri yang memaknai naskah tersebut bukan naskahnya yang 

memberikan makna. 

Pada teori ini Fish mengajarkan pembaca merupakan anggota dari komunitas 

interpretative yang mana kelompok yang saling berinteraksi, membentuk realitas 

dan pemaknaan umum, serta menggunakannya dalam pembacaan mereka 

(Littlejohn, 199:2008). Disini ketika mencari sebuah makna pada naskah tidak 

ada pembacaan yang benar atau objektif dari naskah yang disodorkan. Karena 

sebuah kebenaran terletak pada masing-masing individu.  

Menurut Fish tidak ada dasar yang stabil untuk sebuah makna sehingga tidak 

ada interpretasi yang stabil dan akan berlaku sepanjang masa (Nurani, 2007). 

Setiap individu yang disodorkan naskah memiliki pemaknaan sendiri-sendiri dan 

sudah tergambar di benak masing-masing individu tersebut. Pembaca diminta 

untuk berperan aktif dalam menginterpretasikan suatu makna dengan 



34 
 

mengesampingkan maksud dari si pengarang. Pemaknaan dari pembaca bukan 

hanya asal memaknai saja namun melihat dari sisi latar belakang, pengalaman 

hidup, realitas diri, dan jenis kelamin.  

 

2.6 Fokus Penelitian 

Fungsi dari fokus penelitian ini adalah mempermudah pelaksanaan penelitian 

dan penelitian ini tidak keluar dari jalur yang akan diteliti. Terkait dengan judul 

penelitian “Makna Feminisme dalam Video Youtube Hannah Alrasyid 

#16daysofactivism2017 (Studi Resepsi pada Perempuan di Kalangan Resister 

Indonesia”, maka fokus penelitian ini adalah pemaknaan atau hasil interpretasi 

feminisme dari subjek penelitian, yang menonton, melihat dan memahami video 

youtube #16daysofactivism2017. 

Adapun yang dimaksud dari penelitian ini tentang pemaknaan perempuan di 

Resister Indonesia tentang video youtube #16daysofactivism2017 adalah 

ungkapan nilai-nilai feminisme yang diwujudkan dalam bentuk pengetahuan dan 

pemikiran khalayak dari video tersebut. Video #16daysofactivism2017 ini dapat 

memposisiskan khalayak baik posisi dominan, negosiasi, ataupun posisi oposisi 

pada video tersebut. 

 


