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BAB II 

TINJUAN PUSTAKA 

2.1 Penggunaan Bahasa Satire 

 Berikut penulis paparkan jenis gaya bahasa yang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu satire. Istilah satire ini berasal dari frasa bahasa Latin satira 

atau satura, yang memiliki arti ‘campuran makanan’ (Prasetyono, 2011: 42). 

Sehingga satire memiliki pengertian bahwa suatu ungkapan yang harus ditafsirkan 

lain dari makna permukaannya (Keraf, 2009: 144). Satire juga memiliki makna 

yaitu gaya bahasa yang menyatakan sindiran terhadap suatu keadaan atau 

seseorang (Prasetyono, 2011: 42). Pengertian satire juga berarti sindiran yang 

berisi ungkapan yang menggunakan sarkasme, ironi, atau parodi, untuk 

mengecam atau menertawakan gagasan, kebiasaaan, dan sebagainya (Abraham, 

2013 : 175).  

 Gaya bahasa satire juga merupakan gaya bahasa sejenis argument atau 

puisi atau karangan yang berisi kritik sosial baik secara terang-terangan maupun 

terselebung (Murti, 2013 : 275). Selain itu, satire dalam bentuk puisi memiliki 

pengertian yaitu puisi yang berisi sindiran atau kritik (Fatya, 2012 : 167). Satire 

ini merupakan ungkapan yang digunakan oleh penutur untuk menertawakan atau 

menolak sesuatu hal. Dalam hal ini, bentuk satire tidak perlu harus bersifat ironis. 

Hal ini dikarenakan satire mengandung kritikan mengenai kelemahan yang 

dimiliki oleh manusia. Meskipun demikian, satire ini tidak hanya melakukan 

kritikan hanya untuk mendapatkan kesenangan oleh salah satu pihak saja, tetapi 
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hal ini dilakukan karena satire memiliki tujuan agar manusia mengadakan 

perbaikan secara elit maupun secara estetis (Keraf, 2009 : 144). 

 Berdasarkan sifatnya satire dibagi menjadi dua jenis, yaitu satire lembut 

dan satire keras (Lakhsmi, 2008:98) : a) Satire lembut : Gaya bahasa satire 

bersifat lembut yaitu penggunaan gaya bahasa dengan tujuan memberikan cermin 

kepada masyarakat dengan cara merefleksikan kebodohan, kedunguan, dan 

kelinglungan dalam nilai-nilai kehidupan yang mereka anut. Jadi, satire dengan 

sifat lembut ini akan menggunakan kata-kata yang dianggap pantas untuk 

memberikan kritikan mengenai nilai-nilai kehidupan yang ada. Kritikan dengan 

menggunakan ini bertujuan agar manusia mau melakukan perbaikan pada 

kelemahan yang dimilikinya tanpa tersingung. Meskipun demikian, penonton atau 

pendengar akan tertawa atau hanya tersenyum miris ketika ungkapan satire ini 

diucapkan. Berikut salah satu contoh tuturan yang mengandung gaya bahasa satire 

bersifat lembut atau satire urbana. Contoh : Ya ampun, soal semudah ini tapi 

kamu tidak bisa mengerjakannya. Kalimat tersebut mengandung gaya bahasa 

satire lembut. Gaya bahasa satire yang bersifat lembut ini ditandai dengan adanya 

kata “semudah itu tapi kamu tidak bisa mengerjakan”. Kata tersebut dianggap 

pantas oleh masyarakat untuk memberikan kritikan. Kata “tidak bisa 

mengerjakan” digunakan untuk menggantikan kata bodoh karena tidak dapat 

mengerjakan soal. Kritikan dengan menggunakan satire lembut ini dilakukan agar 

orang tersebut mau melakukan perbaikan pada dirinya tanpa merasa tersinggung. 

Perbaikan mengenai dirinya agar belajar lebih giat, sehingga dapat mengerjakan 

soal dengan baik. B) Satire Keras : Gaya bahasa satire bersifat keras yaitu 
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penggunaan gaya bahasa yang tergambar dengan kata-kata yang dingin, kasar dan 

marah yang menunjukkan korupsi Analisis Satire dalam..., Fitria Lilinwati, FKIP 

UMP, 2014 kemanusiaan dan institusi publik yang tidak dapat ditoleransi. Jenis 

satire ini akan menggunakan kata-kata yang dianggap tidak pantas oleh 

masyarakat untuk memberikan kritikan. Oleh karena itu, jenis satire ini biasanya 

akan menggunakan dosis sarkasme dan sinisme yang sangat tinggi. Meskipun 

demikian, gaya bahasa satire keras ini dapat membuat penonton atau pendengar 

tertawa atau hanya tersenyum miris ketika ungkapan satire ini diucapkan. Berikut 

salah satu contoh tuturan yang mengandung gaya bahasa satire bersifat keras. 

Contoh : Itu otak apa tumor, sih? Kok, nggak dipakai buat berpikir? Kalimat 

tersebut mengandung gaya bahasa satire keras. Gaya bahasa satire yang bersifat  

keras pada kalimat tersebut ditandai dengan adanya kata “Otak apa tumor”. Kata 

tersebut dianggap tidak pantas oleh masyarakat dalam menyampaikan kritikan. 

Hal ini dikarenakan kata “tumor” tersebut digunakan untuk menggantikan kata 

tidak bisa. Padahal kata tumor biasanya digunakan untuk menyebutkan penyakit. 

Penyakit yang terjadi karena pembengkakan jaringan tubuh dalam keadaan yang 

tidak normal. Oleh karena itu, otak manusia disamakan dengan tumor 

mengandung gaya bahasa satire bersifat keras. 

2.2 Pemahaman Tentang Komunitas 

Pemahaman omunitaas dalam hal ini tentu mengacu pada objek penelitian 

yakni standup comedy, dengan demkkian perlu dipaparkan konsep seerat 

pemahaman lebih mendalam tentang komunitas. Kata lain yang mirip dengan 

komunikasi adalah komunitas (community) yang juga menekankan kesamaan atau 
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kebersamaan. Komunitas adalah sekelompok orang yang berkumpul atau hidup 

bersama untuk mencapai tujuan tertentu, dan mereka berbagi makna dan sikap. 

Tanpa komunikasi tidak akan ada komunitas. Komunitas bergantung pada 

pengalaman dan emosi bersama, dan komunikasi berperan dan menjelaskan 

kebersamaan itu. Oleh karena itu, komunitas juga berbagi bentuk – bentuk 

komunikasi yang berkaitan dengan seni, agama dan bahasa, dan masing – masing 

bentuk tersebut mengandung dan menyampaikan gagasan, sikap, perspektif, 

pandangan yang mengakar kuat dalam sejarah komunitas tersebut (Mulyana, 

2007: 46) 

Selanjutnya peneliti tulis pengertin komunitas secara bahasa yakni 

Komunitas berasal dari bahasa latin communitas yang berarti "kesamaan", 

kemudian dapat diturunkan dari communis yang berarti "sama, publik, dibagi oleh 

semua atau banyak". Komunitas sebagai sebuah kelompok sosial dari beberapa 

organisme yang berbagi lingkungan, umumnya memiliki ketertarikan dan habitat 

yang sama. Dalam komunitas manusia, individu-individu di dalamnya dapat 

memiliki maksud, kepercayaan, sumber daya, preferensi, kebutuhan, risiko dan 

sejumlah kondisi lain yang serupa. Soenarno (2002), Definisi Komunitas adalah 

sebuah identifikasi dan interaksi sosial yang dibangun dengan berbagai dimensi 

kebutuhan fungsional.  

Pengertian Komunitas Menurut Kertajaya Hermawan (2008), adalah 

sekelompok orang yang saling peduli satu sama lain lebih dari yang seharusnya, 

dimana dalam sebuah komunitas terjadi relasi pribadi yang erat antar para anggota 

komunitas tersebut karena adanya kesamaan interest atau values. 
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Dengan demikian suatu komunitas merupakan suatu kelompok sosial yang 

dapat dinyatakan sebagai “masyarakat setempat”, suatu kelompok yang bertempat 

tinggal dalam suatu wilayah tertentu dengan batas-batas tertentu pula, dimana 

kelompok itu dapat memenuhi kebutuhan hidup dan dilingkupi oleh perasaan 

kelompok serta interaksi yang lebih besar di antara para anggotanya.  

Komunitas adalah sebuah kelompok sosial dari beberapa organisme yang 

berbagi lingkungan, umumnya memiliki ketertarikan dan habitat yang sama. 

Dalam komunitas manusia, individu-individu di dalamnya dapat memiliki 

maksud, kepercayaan, sumber daya, preferensi, kebutuhan, risiko dan sejumlah 

kondisi lain yang serupa. (Wenger, 2002: 4). Menurut Crow dan Allan, 

Komunitas dapat terbagi menjadi 2 komponen:  

1. Berdasarkan Lokasi atau Tempat Wilayah atau tempat sebuah komunitas 

dapat dilihat sebagai tempat dimana sekumpulan orang mempunyai 

sesuatu yang sama secara geografi 

2. Berdasarkan Minat Sekelompok orang yang mendirikan suatu komunitas 

karena mempunyai ketertarikan dan minat yang sama, misalnya agama, 

pekerjaan, suku, ras, maupun berdasarkan kelainan seksual.  

 Proses pembentukannya bersifat horisontal karena dilakukan oleh 

individuindividu yang kedudukannya setara. Komunitas adalah sebuah identifikasi 

dan interaksi sosial yang dibangun dengan berbagai dimensi kebutuhan fungsional 

(Soenarno, 2002). Kekuatan pengikat suatu komunitas, terutama, adalah 

kepentingan bersama dalam memenuhi kebutuhan kehidupan sosialnya yang 

biasanya, didasarkan atas kesamaan latar belakang budaya, ideologi, sosial-
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ekonomi. Disamping itu secara fisik suatu komunitas biasanya diikat oleh batas 

lokasi atau wilayah geografis. Masing-masing komunitas, karenanya akan 

memiliki cara dan mekanisme yang berbeda dalam menanggapi dan menyikapi 

keterbatasan yang dihadapainya serta mengembangkan kemampuan kelompoknya 

            Komunitas virtual adalah kelompok orang – orang yang terbiasa 

menggunakan multimedia untuk berkomunikasi. Karena terbiasa menggunakan 

multimedia, mereka terbiasa pula dengan virtual reality. Virtual reality sendiri 

adalah realitas sintesis, yang merujuk pada lingkungan yang “menyelubungi” atau 

“menghidupkan secara sensual”, yang diperoleh seorang individu dengan cara 

menghubungkan dirinya ke komputer. Dengan demikian, para individu yang 

menggunakan multimedia ada yang paham bahwa sesungguhnya mereka sering 

berhadapan dengan ilusi. Tetapi, di antara mereka ada yang tidak peduli. Tentu 

saja sikap ini tidak akan mendatangkan masalah bila mereka bisa membedakan 

ilusi dan dunia nyata. 

 Bisa saja muncul penilaian bahwa komunitas virtual bukan komunitas 

yang riil sesuai dengan konsep sosiologi, melainkan komunitas semu (pseudo 

community). Bukankah persyaratan sebuah komunitas adalah hubungan antar 

indivdu dalam komunitas harus berdasarkan hubungan interpersonal? Bukankah 

hubungan antara individu dalam komunitas virtual dilakukan lewat komputer 

multimedia? Tetapi, interaksi antara individu dalam komunitas virtual ada dan riil. 

Para anggota komunitas virtual tidak pernah mempersoalkan semu atau tidak. 

Bagi mereka, yang penting adalah mereka eksis dan bisa memuaskan kebutuhan 

informasi mereka (Abrar, 2003: 112 - 113). 
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2.3 Tinjuan Tentang Stand Up Comedy 

Stand Up Comedy merupakan bentuk dari seni komedi atau melawak yang 

disampaikan secara monolog kepada penonton. Biasanya ini dilakukan secara live 

dan komedian akan melakukan one man show. Meskipun disebut dengan stand up 

comedy, komedian tidaklah selalu berdiri dalam menyampaikan komedinya. Ada 

beberapa komedian yang melakukannya dengan duduk di kursi persis seperti 

orang yang sedang bercerita. Karena dalam stand up comedy tidak ada aturan 

yang mengikat tentang seseorang yang ingin melakukan stand up show. Stand up 

comedy adalah suatu seni pertunjukan yang dimaksudkan untuk langsung 

memancing tawa dari penonton. Tidak seperti theatrical comedy, di mana 

menciptakan komedi dari sebuah drama terstruktural dengan karakter-karakter dan 

situasi tertentu. Biasanya para komedian telah menyiapkan konsep materi yang 

dia buat sendiri sebelum mereka show. Stand Up Comedy merupakan seni komedi 

cerdas yang menuntut setiap komedian untuk mempermainkan bahasa. Materi 

yang biasa diangkat adalah tentang kritik fenomena sosial, pengalaman pribadi, 

dan lain – lain (Febriyanto, 2012: 12). 

Dalam sejarahnya, Stand Up Comedy sendiri sebenarnya telah ada di abad 

ke 18-19 di Eropa dan Amerika. Di sana pelaku komedian ini biasa disebut 

dengan stand up comic atau secara singkat disebut dengan comic. Para comic ini 

biasanya memberikan beragam cerita humor, lelucon pendek atau kritik-kritik 

berupa sindiran terhadap sesuatu hal yang sifatnya cenderung umum dengan 

berbagai macam sajian gerakan dan gaya. Beberapa comic pun bahkan 

menggunakan alat peraga untuk meningkatkan performa mereka di atas panggung. 



 

20 
 

Stand Up Comedy biasanya dilakukan di kafe, bar, universitas dan teater. Di awal 

abad ke-20, akhirnya vaudeville (pertunjukan yang menampilkan tarian, nyanyian, 

komedi, akrobat hingga sulap) dan komedi musikal digilai masyarakat di 

Amerika. Vaudeville membuktikan bahwa komedi bisa ditampilkan di panggung 

besar, tapi burlesque) pertunjukan humor yang provokatif menampilkan humor 

slapstick, lelucon verbal, aksi penari telanjang, dan para penyanyi perempuan) 

membuktikan bahwa stand-up comedy bisa ditampilkan dalam tempat yang lebih 

intim. Para comic yang tampil di burlesque menampilkan sketsa dan monolog di 

gedung pertunjukan yang lebih kecil, intim, dan penuh interaksi hingga 

menghasilkan gaya stand up. Pada tahun 1979 di Inggris terbentuk sebuah 

kelompok Stand up Comedy gaya Amerika pertama yang didirikan oleh Peter 

Rosengard. Seiring dengan dibentuknya kelompok ini serta berjalannya waktu 

kemudian mulai bermunculan kelompok-kelompok Stand up Comedy sejenis di 

berbagai penjuru dunia hingga sampai ke Indonesia dan semakin menancapkan 

eksistensinya (Febriyanto, 2012: 13). 

Di Indonesia sendiri, belum jelas pastinya kapan Stand Up Comedy itu 

masuk, akan tetapi sebenarnya sudah ada sejak dahulu kala. Nama-nama beken 

seperti (alm) Taufik Savalas, Butet Kertaradjasa dan Ramon P. Tommybens telah 

lama ada di Stand Up Comedy di Indonesia. Bahkan grup Warkop DKI dan Bagito 

sebenarnya sudah memulai era komedi cerdas, hanya saja mereka membawakan 

bentuk komedinya secara berkelompok. Berawal dari kegelisahan seorang Ramon 

P. Tommybens atau yang lebih dikenal dengan Ramon Papana, terhadap gaya 

komedi Indonesia yang berbeda dengan komedi di Eropa dan Amerika yang lebih 
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banyak menampilkan komedi yang lebih pintar dan modern (Smart Comedy). 

Maka ia ingin mengenalkan dan mengembangkan Stand Up Comedy di Indonesia. 

Harapan dia ini mulai terwujud pada tahun 1992, bersama rekannya Harry de 

fretes, ia menyelenggarakan Lomba Lawak Tunggal di café milik mereka (Boim 

Cafe). Lomba Lawak Tunggal yang diusung Ramon Papana ini mungkin berbeda 

dari yang sudah ada, karena di sini mensyaratkan “bahan” lawakan yang 

menceritakan pengalaman atau kehidupan pribadi dan point of view si pelawak 

tunggal (Febriyanto, 2012: 14). 

Pada tahun 1997 dimulai acara Open Mic (ketika itu dinamakan acara 

“Bintang Baru”)  yang memperbolehkan siapapun tampil di panggung untuk 

melucu. Bahkan saat itu Ramon Papana menyediakan hadiah bagi siapa saja yang 

tampil di pangggung Comedy Café Indonesia miliknya. Acara tersebut berlanjut 

dan dipelihara secara konstan, karena inginnya Ramon Papana melihat 

berkembangnya Stand Up Comedy di Indonesia. Di tahun 2004 seorang 

penggemar fanantik Stand Up Comedy, yang bernama Iwel Sastra (dikenal juga 

sebagai Iwel Wel), nekad menggelar Show Tunggal Stand Up Comedy di Gedung 

Kesenian Jakarta dengan modal sendiri dan tercatat sebagai Comic Indonesia 

pertama yang menggelar Show Tunggal. (ISC-doc: 8 dalam Febriyanto, Ary, Dwi. 

2012. Makna Materi Komedi Pada Tayangan Stand Up Comedy Show Metro TV) 

Di tahun 2011 merupakan era berkembang dan booming-nya Stand Up 

Comedy di Indonesia. Banyaknya comic-comic baru yang mulai menunjukkan 

kebolehannya dalam Stand Up Comedy seperti Raditya Dika, Pandji 
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Pragiwaksono, Setyawan Tiada Tara, Ernest Prakasa, Ryan Adriandy, Asep Suaji, 

Farhan, Mongol, Reggy Hasibuan, Soleh Solikhun, dan masih banyak lagi.  

Tidak ketinggalan menangkap fenomena berkembangnya Stand Up 

Comedy di Indonesia, dua stasiun televisi nasional memproduksi acara tentang 

Stand Up Comedy. Metro TV memulai program acara yang bernama Stand Up 

Comedy Show yang tayang mulai tanggal 15 September 2011. Lalu pada tanggal 

21 September 2011 disusul dengan  Kompas TV yang membuat konsep audisi di 

acaranya yang bertajuk Stand Up Comedy Kompas TV. 

Seiring berjalannya waktu, suasana bertambah ramai dengan mulai terbentuknya 

komunitas-komunitas Stand Up Comedy dan mengadakan Open Mic dan Stand 

Up Nite di kota - kota lain, seperti Bandung, Jogjakarta, Surabaya, Depok, Bogor, 

Bekasi, Medan, Malang, Semarang, Solo, Purwokerto, Padang, Pekanbaru, 

Sukabumi, Jambi, Pontianak, Banjaramsin, Samarinda, Manado, Bali, Makasar, 

dan lain - lain (Febriyanto, 2012: 16 – 19). 

2.4 Pemahaman Tentang Media Massa 

Media menjadi point pertama yang peneliti tulis dalam bab tinjuan pustaka 

sebagai pertimbangan bahwa dalam penyampian materi satirenya Pandji 

Pragiwaksono menggunakan media, yakni secara digital atau kini lebih dikenal 

dengan sebutan media sosial platform Video “YouTube”. Media nenurut Hafied 

Cangara (2010:123), adalah alat atau sarana yang digunakan untuk menyampaikan 

pesan dari komunikator kepada khalayak, sedangkan pengertian media massa 

sendiri alat yang digunakan dalam penyampaian pesan dari sumber kepada 

khalayak dengan menggunakan alat-alat komunikasi seperti surat kabar, film, 
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radio dan televisi. Alat sebagai penyampai pesan seperti defenisi diatas tentu 

sangat berhubungan dengan tema penelitian tentang penyampaian pesan dalam 

penelitian ini adalah “Satire” Pandji sebagai komunikator kepada khalayak.  

Sebuah media bisa disebut media massa jika memiliki karakteristik 

tertentu. Karakteristik Media massa menurut (Cangara 2010:126) antara lain: a) 

Bersifat melembaga, artinya pihak yang mengelola media terdiri dari banyak 

orang, yakni mulai dari pengumpulan,pengelolaan sampai pada penyajian 

informasi. b) Bersifat satu arah, artinya komunikasi yang dilakukan kurang 

memungkinkan terjadinya dialog antara pengirim dan penerima. Kalau pun terjadi 

reaksi atau umpan balik, biasanya memerlukan waktu dan tertunda. c) Meluas dan 

serempak, artinya dapat mengatasi rintangan waktu dan jarak, karena ia memiliki 

kecepatan. Bergerak secara luas dan simultan, dimana informasi yang 

disampaikan diterima oleh banyak orang dalam waktu yang sama. d) Memakai 

peralatan teknis atau mekanis, seperti radio, televisi, surat kabar, dan 

semacamnya. e) Bersifat terbuka, artinya pesannya dapat diterima oleh siapa saja 

dan dimana saja tanpa mengenal batas usia, jenis kelamin, dan suku bangsa 

 Media massa dalam konteks digital kini mulai banyak mendapatkan 

kemudahan-kemudahan, maskipun hal ini menjadikan media yang dikonsumsi 

oleh khalayak luas semakin tidak terkontrol batasan-batasan, berbeda jauh dengan 

media massa jaman kontemporer yang masih memperhatikan kode etik. Dipihak 

lain, kegiatan media massa dewasa ini termasuk di Indonesia telah menjadi 

industri. Dengan masuknya unsur kapital, media massa mau tak mau harus 

memikirkan pasar demi memperoleh keuntungan (revenue) baik dari penjualan 
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maupun dari iklan. tak terkecuali dalam menyajikan peristiwa politik, karena 

mengaruh modal ini media massa akan lebih memperhatikan kepuasan khalayak 

sebagai pasar mereka dalam mengkonsumsi berita-berita politik (Hamad, 2004:3) 

2.5 Media Baru (New Media) 

 Media massa perkembang begitu cepat. Seiring dengan perkembangan 

teknologi komunikasi, komunikasi massa pun semakin canggih dan kompleks, 

serta memiliki kekuatan yang lebih dari masa-masa sebelumnya. Hal ini ditandai 

dengan munculnya media baru. Istilah ‘media baru’ telah digunakan sejak tahun 

1960-an dan telah mencakup seperangkat teknologi komunikasi terapan yang 

semakin berkembang dan beragam.  Meskipun media baru ini telah digunakan 

sejak 1960, namun bukti eksistensinya justru baru dalam beberapa tahun 

kebelakang yakni dengan popularnya sebuatan media sosial. Kekuatan media baru 

ini sesuai dengan yang diakatakn oleh Denis McQuail dalam bukunya Teori 

Komunikasi Massa (2011:43) yang juga menjadi ciri utama media baru yakni 

dengan adanya saling keterhubungan, aksesnya terhadap khalayak individu 

sebagai penerima maupun pengirim pesan, interaktivitasnya, kegunaan yang 

beragam sebagai karakter yang terbuka, dan sifatnya yang ada di mana-mana.  

 Adapun perbedaan media baru dari media lama, yakni media baru 

mengabaikan batasan percetakan dan model penyiaran dengan memungkinakan 

terjadinya percakapan antar banyak pihak, memungkinkan penerimaan secara 

simultan, perubahan dan penyebaran kembali objek-objek budaya, mengganngu 

tindakan komunikasi dari posisi pentingnya dari hubungan kewilayahn dan 

modernitas, menyediakan kontak global secara instan, dan memasukkan subjek 
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modern/akhir modern ke dalam mesin aparat yang berjaringan. Perubahan utama 

yang berkaitan dengan munculnya media baru yakni (McQuail, 2011:151): a) 

Digitalisasi dan konvergensi atas segala aspek media, b) Interaksi dan 

konektivitas jaringan yang makin meningkat. c) Mobilitas dan deklokasi untuk 

mengirim dan menerima. d) Adaptasi terhadap peranan publikasi khalayak. e) 

Munculnya beragam bentuk baru ‘pintu’ (gateway) media. f) Pemisahan dan 

pengaburan dari ‘lembaga media’.  

 Klaim status paling utama sebagai media baru dan mungkin juga sebagai 

media massa adalah internet. Meskipun demikian, ciri-ciri massal bukanlah 

karasteristik utamanya. Pada awalnya, internet dimulai sebagai alat komunikasi 

nonkomersial dan pertukaran data antara profesioanal, tetapi perkembangan 

selanjutnya adalah internet sebagai alat komunikasi pribadi dan antarpribadi 

(Castells), Media ini belum matang maupun memiliki definisi yang jelas sejalan 

dengan penilaian Lievrouw yang menyatakan bahwa ‘belum terdapat bentuk 

aplikasi yang sangat hebat (killer application) dari interaksi 31 dalam jaringan 

(daring)’. Walaupun demikian, kita juga dapat melihat aplikasi mesin pencari dan 

situs jaringan sosial sebagai aplikasi yang unik dan dominan. (Denis McQuail, 

2011:44). Lebih lanjut Denis McQuail memberikan beberapa ciri mengenai 

internet, yaitu : a) Teknologi berbasis computer, b) Karakternya hibrida, tidak 

berdedikasi, fleksibel, c) Potensi interaktif, d) Fungsi publik dan privat, e) 

Peraturan yang tidak ketat, f) Kesalingterhubungan, g) Ada di mana-mana/tidak 

tergantung lokasi, e) Dapat diakses individu sebagai komunikator, f) Media 

komunikasi massa dan pribadi.  
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 Pola komunikasi masyarakat pada dasarnya kini telah dipengaruhi banyak 

dari media baru, dimana akses penyaluran informasi yang sangat cepat dan 

uptodate, selain itu dengan adanay media baru juga mempangaruhi pola 

komunikasi antar indvidu. Media baru, dalam hal ini internet sedikit banyak 

mempengaruhi cara individu bekomunikasi dengan individu lainnya. Internet di 

kehidupan sekarang hadir untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam 

berkomunikasi dan memperoleh informasi. Internet berfungsi sebagai jaringan 

global untuk komunikasi dari satu lokasi ke lokasi lainnya di belahan dunia. 

Internet juga berfungsi sebagai aspek penyedia informasi yang tidak ada batasan. 

Mengakses internet saat ini sudah menjadi rutinitas kebanyakan masyarakat. 

Tidak hanya dengan menggunakan komputer atau laptop saja tetapi kini dapat 

mengaksesnya melalui handphone dengan berbagai kemudahan yang ditawarkan 

oleh sejumlah provider telpon seluler 

2.6 Teori dan Analisis Resepsi (Reception Analysis) 

Resepsi di ambil dalam bahasa inggris yaitu receipt yang mana artinya 

adalah penerimaan. Sebagai respon terhadap humanistik, ataupun manusia, 

analisis resepsi  sangat menyarankan untuk melihat khalayak dalam komunikasi 

massa dilihat secara sosial maupun berdasarkan pengalaman. Perpaduan antara 

pendekatan sebuah perspektif dan nalar membuat produksi sosial terhadap sebuah 

makna. (Jensen,1993: 137). 

Hal yang sama diungkapkan oleh McQuail (1997: 18) mengatakan bahwa 

analisis resepsi masuk dalam studi kultural (cultural studies) yang menggunakan 

pada penggunaan media (media use) sebagai refleksi dari sosial budaya serta 



 

27 
 

pengalaman dalam sebuah proses pemaknaan pesan pada isi teks media. 

Selanjutnya dijelaskan bahwa, studi resepsi khalayak melihat sebuah teks berita 

ditafsirkan dan dimaknai secara berbeda-beda oleh khalayak dilihat dari pada 

lingkungan sosial dan juga budayanya sesuai dengan pengalaman yang terjadi 

pada masing-masing individu. Dengan proses itulah, yang disebut dengan 

decoding maka khalayak bisa bertahan dengan media yang selalu mendominasi. 

McQuail kemudian mengklasifikasikan penelitian resepsi sebagai studi kultural 

modern yang berada dalam ranah pendekatan stukturalis behavoris.  

Beberapa yang terkait dengan fokus dalam pengertian analisis resepsi, 

diantaranya:  

1. Isi teks media harus dibaca berdasarkan persepsi  masing-

masing khalayak. Khalayak akan membangun makna secara bebas 

sesuai dengan latar belakang masing-masing khalayak. Dengan 

begitu persepsi daripada khalayak tersebut bersifat tidak pasti dan 

tidak dapat diprediksi. 

2. Fokus dari analisis resepsi adalah proses dalam 

menggunakan serta memaknai sebuah media.  Isi dari analisis ini 

adalah untuk melihat bagaimana masing-masing khalayak dalam 

membaca, memaknai dana memahami isi teks media. Dan pada 

akhir dari ketiga proses tersebut dapat memperlihatkan bagaimana 

resepsi khalayak terhadap isi teks media yang disajikan.  

3. Media use atau bagian dalam sistem sosial dalam ham 

penggunaan media. Pemaknaan yang telah ditangkap oleh isi teks 
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media akan digunakan oleh khalayak untuk berbagi pemaknaan 

pada masing-masing individu kepada lingkungannya.  

4. Khalayak memiliki peran yang penting untuk membentuk 

wacana maupun opini pada publik dalam hal memaknai isi teks 

media. 

5. Khalayak tidak bisa dikatakan selalu pasif dan sama. 

Memang terdapat beberapa khalayak yang aktif y=dan memiliki 

pengalaman, namun seluruh khalayak tetap secara bebas dalam hal 

membaca, memahami serta melakukan pemahaman pada isi media 

sesuai sosial dan budaya setiap individu. 

Stuart Hall (2011: 32) mengatakan bahwa maksud dari sebuah 

makna dalam sebuah pesan dapat berbeda. Kode yang digunakan 

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

selamanya berbentuk simetris. Derajat simetri atau kesetaraan pada 

teori ini bermaksud agar pemahaman maupun kesalahpahaman 

antara encoder dan decoder dalam hal pertukaran pesan, hal 

tersebut dilihat dari setara atau tidaknya proses komunikasi 

tersebut.  

Encoding dan decoding menjadi proses yang sangat dasar dan 

penting dalam pertukaran komunikasi dalam hal ini. Menurut Hall, 

encoding diartikan sebagai proses dalam menganalisa isi sosial dan 

budaya pada saat isi teks media diproduksi, sedangkan decoding 

adalah proses dan menanggapi dari suatu ini teks media tersebut. 
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Dimana isi pesan dalam teks media yang sebenarnya harus di 

encode oleh sipembuat pesan, dan di decode oleh si penerima 

pesan, dari situlah adanya proses simbolik muncul. Namun, 

terkadang khalayak memiliki sifat berlawanan dengan maksud si 

pembuat pesan. Terkadang tujuan atau maksud yang diinginkan 

oleh si pembuat pesan tidak selalu sama dengan tujuan atau 

maksud yang dianggap oleh khalayak.  

Kesepahaman akan muncul apabila maksud yang dibuat oleh 

pembuat pesan setara dengan khalayak pembaca, namun karena 

posisi pembuat dan penerima pesan berbda terkadang hasilnya 

pesan yang ingin disampaikan akan sedikit berbeda setelah sampai 

pada penerima pesan.  Encoding dilakukan oleh komunikator dan 

Decoding dilakukan oleh penerima pesan. Proses-proses tersebut 

melibatkan pengetahuan, lingkungan, pengalaman pada setiap 

individu. Misalnya pada posisi sejajar, dimana maksud dan tujuan 

sipembuat pesan sama dengan si penerima pesan makan 

kemungkinan besar faktor-faktor tersebut dimiliki keduanya yaitu 

pembuat dan penerima pesan. Singkatnya pemahaman akan terjadi 

apabila pesan yang telah di encode sejajar dengan pesan yang di 

decode.  

Analisis resepsi merupakan studi dimana proses aktual dalam 

sebuah wacana dalam teks media dileburkan pada praktik-praktik 
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sosial budaya yang ada pada khalayak. Pada proses Decoding, Hall 

(1984) 

menyebutkan ada tiga posisi kategori pemaknaan pada khalayak 

saat meresepsi suatu isi media yaitu posisi dominant hegemonic, 

negotiated, opposition. Berikut ini adalah penjelasannya:  

1. Dominant reading, pembaca memiliki hal yang sejalan dan 

sejalur yang didalamnya terkandung nilai, keyakinan, sikap, serta 

wacana. Pembaca juga menerima secara penuh makna yang 

dikehendaki dan diberikan oleh komunikator dalam hal ini adalah 

si pembuat pesan. 

2.  Negotiated reading, disini pembaca memiliki batas-batas 

tertentu dengan isi media. Pada dasarnya pembaca akan menerima 

dari apa yang disodorkan oleh si pembuat pesan, namun pembaca 

akan melihatnya dengan batasan yang sesuai dengan posisi dan 

minat pada setiap individu.  

3. Oppositional reading, pembaca disini dengan tegas 

menolak dengan makna yang disodorkan oleh si pembuat pesan. 

Biasanya pembaca memiliki makna tersendiri dalam 

menginterpretasikan pesan. 
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