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BAB II 

KERANGKA TEORI 

 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Peneliti menggunakan tiga penelitian terdahulu sebagai referensi penelitian. 

Hasil pengamatan terhadap penelitian terdahulu pertama terkait dengan analisis 

resepsi adalah penelitian yang dilakukan oleh Uswatun Nisa (2017) dengan judul 

“Studi Resepsi Khalayak Terhadap Pemberitaan Syariat Islam Pada Kompas.com” 

berbentuk jurnal. Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan bagaimana 

pemaknaan khalayak secara mendalam terhadap pemberitaan syariat Islam pada 

salah satu media online nasional, Kompas.com serta faktor-faktor yang 

melatarbelakanginya.  

Teori dari penelitian ini yang akan menjadi dasar riset peneliti adalah 

perspektif khalayak aktif. Teknik pengambilan data yang digunakan oleh Uswatun 

Nisa sama dengan salah satu teknik pengambilan data yang akan digunakan peneliti 

yakni wawancara mendalam. Dalam penelitian ini, teknik wawancara mendalam 

digunakan kepada tujuh orang informan khalayak Aceh yang berasal dari kalangan 

masyarakat biasa dan pernah membaca pemberitaan syariat Islam di berbagai media 

online termasuk Kompas.com, serta memiliki pemahaman dan pengalaman atas 

tema penelitian.  

Hasil dari riset ini adalah posisi negotiated reading dan oppositional reading 

adalah yang paling banyak ditempati oleh informan. Ketujuh informan dalam 
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penelitian ini dipengaruhi oleh faktor internal masing-masing informan. Sementara 

itu, faktor seperti lingkungan tempat tinggal, faktor ekonomi, dan pekerjaan 

informan tidak memberikan pengaruh yang begitu besar. Faktor dari sisi media juga 

sangat memengaruhi pemaknaan informan terhadap berita. 

Penelitian kedua yang penulis gunakan sebagai bahan studi adalah penelitian 

karya Muhammad Irfan (2016) berjudul “Analisis Resepsi Khalayak Terhadap 

Pemberitaan Media Online tentang Gafatar (Studi Khalayak dengan Afiliasi 

Organisasi Kemasyarakat Beragam)”. Penelitian ini ingin menjelaskan bagaimana 

resepsi khalayak dengan afiliasi ormas beragam terhadap pemberitaan media online 

tentang Gafatar. Teori dari penelitian ini yang akan menjadi dasar riset peneliti 

adalah jurnalisme online sebagai media massa.  

Penelitian ini menggunakan tiga jenis teknik pengambilan data yakni 

wawancara mendalam, observasi, dan studi pustaka. Sebanyak enam orang 

informan dipilih berdasarkan afiliasinya dengan organisasi kemasyarakatan 

(ormas) yang berideologi Nasionalis dan Agamis karena isu Gafatar terkait erat 

dengan isu nasionalis dan agamis. Cara Muhammad Irfan menentukan informan 

akan diadopsi oleh peneliti yakni memilih informan berdasarkan ideologi agamis 

dan liberalis.  

Penelitian difokuskan kepada empat isu Gafatar yang ada di empat teks berita 

yang berasal dari empat media online yaitu kompas.com, sindonews.com, 

islamlib.com dan hidayatullah.com. Hasil penelitian menunjukkan informan yang 

berposisi sebagai dominant reading dengan jumlah terbanyak yakni lima belas 

pendapat. Sementara itu, ada enam pendapat yang dikategorikan negotiated reading 
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dan ada tiga pendapat dalam kategori oppositional reading. Perbedaan latar afiliasi 

organisasasi sosial dari informan memberikan perbedaan pendapat atas isu-isu yang 

ada. Namun, tidak selamanya informan dalam mempersepsikan Gafatar tidak dapat 

merepresentasikan afiliasi organisasi sosialnya. 

Terakhir, peneliti juga menggunakan penelitian karya Mirtsa Zahara Hadi 

(2014) yang berjudul “Pemaknaan Khalayak terhadap Penggambaran Orang Jawa 

Semarang dalam Rubrik Rame Kondhe di Harian Suara Merdeka”. Penelitian ini 

bertujuan untuk memahami keberagaman resepsi khalayak terhadap penggambaran 

orang Jawa di dalam rubrik Rame Kondhe yang dimuat dalam Harian Suara 

Merdeka. Dari penelitian ini, peneliti mendapat kesamaan teori encoding-decoding 

Stuart Hall.  

Penelitian ini menggunakan dua teknik pengumpulan data yakni wawancara 

mendalam dan observasi. Informan dalam penelitian ini adalah delapan orang 

warga Kota Semarang pembaca rubrik Rame Kondhe di Harian Suara Merdeka 

yang berasal dari empat etnis berbeda yakni Jawa, Tionghua, Arab, dan Koja yang 

sehari-harinya menggunakan bahasa Jawa dialek Semarang dan berumur minimal 

40 tahun. Observasi digunakan sebagai data tambahan.  

Hasil dari riset ini adalah masing-masing informan memiliki pandangan yang 

berbeda-beda dalam melakukan pemaknaan terhadap rubrik Rame Kondhe. 

Namun, dari seluruh informan ada kecenderungan berada dalam posisi pemaknaan 

dominant-hegemonic, di mana lima dari delapan informan berada dalam posisi ini. 

Mereka sepakat dengan stereotip yang melekat di orang Jawa yakni lugu, nrimo, 

dan sungkanan. Tiga orang informan berada di negotiated position. Mereka setuju 
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bahwa orang Semarang terbuka dan punya cara bicara yang blak-blakan dan sedikit 

kasar. Tapi tidak semua orang Semarang seperti itu. Sementara tidak ada informan 

yang membantah makna dominan dari isi teks rubrik Rame Kondhe atau berada di 

oppositional position. 

Penelitian terdahulu dalam bentuk tabel dapat dilihat dalam Tabel 2.1. 

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

No. Peneliti 

 

 

 

 

 

Hal 

yang 

di-

review 

Peneliti 1 

 

Uswatun 

Nisa 

 

Univesitas 

Gadjah 

Mada 

 

2017 

Peneliti 2 

 

Muhammad 

Irfan 

 

Universitas 

Gadjah 

Mada 

 

2016 

Peneliti 3 

 

Mirtsa Zahara 

Hadi 

 

Univeristas 

Dipenogoro 

 

 

2014 

Peneliti 4 

 

Melissa 

Octavianti 

 

Universitas 

Multimedia 

Nusantara 

 

2019 

1 Judul Studi Resepsi 

Khalayak 

Terhadap 

Pemberitaan 

Syariat Islam 

pada 

Kompas.com 

Analisis 

Resepsi 

Khalayak 

Terhadap 

Pemberitaan 

Media Online 

Tentang 

Gafatar  

(Studi 

Khalayak 

dengan 

Afiliasi 

Organisasi 

Kemasyaraka

t Beragam) 

Pemaknaan 

Khalayak 

terhadap 

Penggambaran 

Orang Jawa 

Semarang dalam 

Rubrik Rame 

Kondhe di 

Harian Suara 

Merdeka 

Pemaknaan 

Audiens 

Terhadap 

Pemberitaan 

Komik Gay 

Muslim di 

Indonesia: 

Studi Resepsi 

Pemberitaan 

Akun 

@Alpantuni di 

Aljazeera.com 

dan 

Nytimes.com 

pada Generasi 

Milenial 

2 Rumusan 

Masalah 

Bagaimana 

resepsi 

khalayak  

terhadap 

pemberitaan 

syariat Islam 

di 

Kompas.com

? 

Bagaimana 

resepsi 

khalayak 

dengan 

afiliasi ormas 

beragam 

terhadap 

pemberitaan 

media online 

Bagaimana 

pemaknaan 

khalayak 

terhadap 

penggambaran 

orang Jawa 

dalam rubrik 

Rame Kondhe 

yang dimuat 

Bagaimana 

generasi 

milenial 

memaknai 

pemberitaan 

komik gay 

Muslim dalam 

akun Instagram 

@Alpantuni di 

Pemaknaan audiens terhadap..., Melissa Octavianti, FIKOM UMN, 2019



18 

 

tentang 

Gafatar? 

dalam Harian 

Suara Merdeka? 

media 

Aljazeera.com 

dan 

Nytimes.com? 

3 Teori/ 

Konsep 

1. Muted 

group 

theory 

2. Konstruksi 

pemberitaa

n dalam 

media 

3. Perspektif 

khalayak 

aktif 

4. Analisis 

resepsi 

khalayak 

1. Konstruksi 

sosial dan 

konstruksi 

pemberitaa

n 

2. Khalayak 

dan analisis 

resepsi 

3. Jurnalisme 

online 

sebagai 

media 

massa 

4. Berita dan 

berita 

online 

1. Teori 

encoding-

decoding 

Stuart Hall 

2. Teori 

interpretif 

Stanley Fish 

3. Stereotip 

1. Media dan 

global public 

opinion 

2. Jurnalisme 

online  

3. Berita 

4. Audiens aktif 

5. Generasi 

milenial 

6. Teori resepsi 

7. Model 

encoding-

decoding 

Stuart Hall 

4. Metodologi Kualitatif – 

Analisis 

Resepsi 

Kualitatif – 

Analisis 

Resepsi 

Kualitatif – 

Analisis Resepsi 

Kualitatif – 

Analisis 

Framing dan 

Analisis 

Resepsi 

5. Teknik 

Pengumpula

n Data 

Wawancara 

mendalam 

1. Wawancara 

mendalam 

2. Observasi 

3. Studi 

pustaka 

1. Wawancara 

mendalam 

2. Observasi 

1. Dokumentasi 

2. Wawancara 

mendalam 

6. Hasil 

Penelitian 

Posisi 

negotiated 

reading dan 

oppositional 

reading 

mendominasi

. Ketujuh 

informan 

dipengaruhi 

oleh faktor 

internal 

masing-

masing. 

Sementara 

faktor 

eksternal 

Sebanyak 

lima belas 

informan 

berposisi 

dominant 

reading 

Sementara 

itu, ada enam 

informan 

yang 

dikategorikan 

negotiated 

reading dan 

tiga informan 

dalam 

kategori 

Dari seluruh 

informan ada 

kecenderungan 

berada dalam 

posisi 

pemaknaan 

dominant-

hegemonic, di 

mana lima dari 

delapan 

informan berada 

dalam posisi ini. 

Tiga orang 

informan berada 

di negotiated 

position. 
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seperti 

lingkungan 

tempat 

tinggal, 

faktor 

ekonomi, dan 

pekerjaan 

informan 

tidak 

memberikan 

pengaruh 

yang begitu 

besar. Faktor 

dari sisi 

media juga 

sangat 

memengaruhi 

pemaknaan 

informan 

terhadap 

berita. 

oppositional 

reading. 

Perbedaan 

latar afiliasi 

organisasasi 

sosial dari 

informan 

memberikan 

perbedaan 

pendapat atas 

isu-isu yang 

ada. Namun, 

tidak 

selamanya 

informan 

dalam 

mempersepsi

kan Gafatar 

tidak dapat 

merepresenta

sikan afiliasi 

organisasi 

sosialnya. 

Sementara tidak 

ada informan 

yang 

membantah 

makna dominan 

dari isi teks 

rubrik Rame 

Kondhe atau 

berada di 

oppositional 

position. 

Sumber: Olahan peneliti, 2019 

2.2 Teori dan Konsep 

2.2.1. Media dan Global Public Opinion 

Pengaruh media dalam membentuk global public opinion didasarkan 

pada teori CNN Effect dan Al Jazeera Effect. CNN Effect bermula saat CNN 

mulai memberitakan peristiwa yang terjadi saat itu juga (McPhail, 2006 

dalam Zingarelli, 2010, p. 8). CNN mulai menjadi “standar emas” untuk 

pemberitaan saat Perang Teluk Persia di tahun 1991 di mana CNN menjadi 

satu-satunya organisasi berita dari Amerika yang bisa menyiarkan peristiwa 

itu dari garis depan selama dua minggu (Bahador, 2007 dalam Zingarelli, 

2010, p. 8-9). CNN Effect membuat pemerintah merespon kepada inisiatif dari 
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media berita dan jurnalis (Livingston & Eachus, 1995 dalam Zingarelli, 2010, 

p. 11). Babak Bahador (dalam Zingarelli, 2010, p. 12) membagi CNN Effect 

ke dalam tiga jenis, yaitu agenda-setting effect, impediment effect, dan 

accelerant effect. Accelerant effect mengacu pada kemampuan media untuk 

mempercepat keputusan politik yang bisa jadi tidak menghasilkan keputusan 

terbaik. Impediment effect berarti efek media terhadap strategi militer yang 

saling mempengaruhi antara strategi perang dan dominasi opini publik. Efek 

ini mampu menghambat operasi militer akibat teriakan publik yang 

dihasilkannya. Terakhir, agenda-setting effect yang mengacu pada bagaimana 

agenda berita bisa menciptakan rencana kebijakan atau bahkan mengatur 

ulang tindakan pemerintah. Media dinilai memiliki kekuatan terbesar untuk 

mempengaruhi kebijakan saat pemerintah belum membuat keputusan tegas 

atas saat pemerintah mencoba untuk menghindari kekacauan hubungan 

masyarakat. Efek ini merujuk pada kemampuan berita mendorong keputusan 

untuk meringankan penderitaan manusia di masa peperangan atau krisis 

utama lainnya. Melalui efek ini, media dapat mengisi kekosongan dalam 

suatu aturan atau terlibat dalam peperangan yang terlihat tidak relevan dengan 

kepentingan nasional (Zingarelli, 2010, p. 13-16).  

Zingarelli (2010, p. 28) menyebut bahwa media memegang kekuatan 

untuk menciptakan perdamaian atau konflik yang lebih besar, dan kekuatan 

ini hanya berasal dari negara barat yang menyebabkan audiens di wilayah lain 

merindukan pandangan yang lebih seimbang secara internasional. Gagasan 

itu mendorong terciptanya Al Jazeera. 
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Al Jazeera Effect bukan menggantikan CNN Effect melainkan 

memperluas dan melengkapinya (Zingarelli, 2010, p. 29). Pendiri Al Jazeera 

menciptakan media ini untuk melawan pandangan barat yang dominan. 

Pintak (dalam Zingarelli, 2010, p. 30) menyatakan bahwa sepanjang abad 20, 

masyarakat Arab bergantung pada media asal Amerika atau Eropa yang terus 

menerus membuat stereotip tentang Arab dan orang Muslim. Orang Arab 

memiliki stereotip sebagai pemilik perusahaan minyak yang kaya atau teroris, 

dan pandangan ini muncul di pemberitaan. Al Jazeera lahir akibat kebencian 

terhadap media barat dan di saat yang sama juga menjadikan jurnalisme barat 

sebagai model dalam pelaporan berita.  

Pandangan yang baru, mengejutkan, dan familiar terhadap orang Arab 

membuat Al Jazeera bertumbuh cepat. Bahkan, CNN juga bergantung pada 

beberapa video Al Jazeera karena ketidaktersediaan akses. Peliputan Al 

Jazeera terhadap kasus Palestinian Intifada di Oktober 2000 memantapkan 

posisi Al Jazeera sebagai pemain utama di dunia media dan menjadikannya 

stasiun televisi dengan penonton terbanyak di Arab (Zingarelli, 2010, p. 32). 

Al Jazeera mengubah perspektif, mengganggu sensor dan propaganda, dan 

mengirim informasi dari timur dan selatan ke barat. Philip Seib dalam buku 

Al Jazeera Effect (dalam Zingarelli, 2010, p. 38) menyebut bahwa konsep Al 

Jazeera Effect menyediakan cara untuk mendeskripsikan efek media baru 

terhadap masyarakat global. 

CNN mewakili perspektif Amerika terhadap peristiwa internasional 

sementara Al Jazeera mewakili perspektif masyarakat Timur Tengah, belahan 
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bumi selatan dan daerah paling miskin di bumi. Meski demikian, fenomena 

ini tidak hanya berlaku untuk CNN dan Al Jazeera tetapi juga untuk berbagai 

media televisi dan online barat (Zingarelli, 2010, p. 3-4). Zingarelli (2010, p. 

79) dalam penelitiannya menyebut bahwa media membawa perubahan di 

masyarakat modern dengan membawa pandangan yang berbeda antara 

kelompok barat dan non barat tentang nilai budaya, politik, perang, dan topik-

topik lain. Maka dari itu, publik bisa berkesempatan untuk mendapat 

perspektif baru tentang diri mereka sendiri dan hal lain. Jalan menuju 

pandangan baru ini membuat perspektif barat dan non barat terus berbenturan 

maka dari itu perkembangan ini perlu diimbangi dengan pemahaman budaya 

yang meningkat. 

Lebih lanjut, media internasional secara umum dianggap menyediakan 

konten berita yang bisa diandalkan, diteliti dengan baik, dan seringkali 

seimbang oleh orang-orang yang mengakses media internasional secara rutin. 

Namun, kekurangan dari media internasional adalah kontennya hanya bisa 

dipahami oleh kelas masyarakat tertentu. Riset Geniets menunjukkan bahwa 

biaya, bahasa yang digunakan, dan kebutuhan yang dianggap rendah untuk 

menerima berita internasional merupakan faktor mengapa orang-orang dari 

kelas ekonomi dan sosial menengah ke bawah tidak mengakses media 

internasional lebih sering (Geniets, 2013, p. 95). Geniets dalam penelitiannya 

menemukan bahwa seringkali hanya orang yang berpendidikan dengan kelas 

sosial ekonomi tinggi yang mengerti bahasa internasional yang digunakan 
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oleh media internasional dan merupakan konsumen tetap dari media 

internasional (2013, p. 93). 

 

2.2.2. Jurnalisme Online 

Menurut Ward (2002, p. 17), jurnalistik dideskripsikan sebagai proses 

mengidentifikasikan kejadian, fakta, pengalaman atau opini yang bisa 

memicu keingintahuan audiens. Deskripsi jurnalistik ini dapat digunakan di 

berbagai medium, salah satunya online. Kata ‘online’ atau yang dalam bahasa 

Indonesia disebut daring (dalam jaringan) didefinisikan sebagai jalan untuk 

mengakses, mengambil atau menyebarkan informasi digital (Ward, 2002, p. 

9). Ward (2002, p. 9-10) menyebut internet adalah infrastruktur yang 

mengizinkan komputer di seluruh dunia untuk berhubungan satu dengan yang 

lainnya sementara website adalah halaman yang mengizinkan seseorang 

untuk bertukar data, teks, gambar, foto, audio dan video di internet. Dari 

pengertian ketiga kata tersebut, jurnalistik online dapat didefinisikan sebagai 

proses penyebaran suatu kejadian, fakta, pengalaman atau opini yang menarik 

perhatian publik dalam bentuk informasi digital menggunakan medium 

website di internet. 

Ward (2002, p. 21-25) menjabarkan beberapa karakteristik yang 

dimiliki jurnalisme online, di antaranya: 

1. Immediacy: potensi untuk memperbaharui berita dan halaman lainnya 

di saat yang bersamaan dan berulang kali. 
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2. Multiple pagination: website dapat memiliki ratusan halaman terpisah 

yang bisa saling terhubung ataupun dibaca secara mandiri. 

3. Multimedia: website dapat berisi teks, audio, foto, gambar dan gambar 

bergerak. 

4. Flexible delivery platform: kemudahan untuk memasukkan informasi 

ke dalam database mesin pencari atau memunculkannya di layar 

handphone. 

5. Archiving: dapat menyimpan materi yang dapat dicari untuk digunakan 

dalam peliputan yang berlangsung ataupun sumber penelitian. 

6. The relationship with reader: memiliki hubungan yang non-linear 

dengan pembaca. 

7. Interactivity: konsumen dapat berinteraksi dengan produk, penyedia 

produk, sesama konsumen atau menjadi penyedia produk. 

8. Linkage: menghubungkan konsumen ke situs lain yang berkaitan. 

Suryawati (2011, p. 46-47 dalam Haryoputro, 2015, p. 4) menyebutkan 

beberapa keunggulan jurnalisme online, di antaranya: 

1. Informasi yang disajikan adalah informasi terbaru. 

2. Informasi bersifat real time, yakni disajikan secara langsung saat 

peristiwa sedang terjadi. 

3. Akses praktis menggunakan jaringan internet dari alat komunikasi 

(komputer/handphone). 

4. Sistem hyperlink yang memungkinkan audiens untuk mengakses situs 

lain sehingga audiens bisa mendapatkan informasi lain. 
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Namun, jurnalisme online juga memiliki beberapa kekurangan yang 

dipaparkan oleh Romli (2012, p. 34 dalam Haryoputro, 2015, p. 4), yakni: 

1. Audiens bergantung pada komputer dan internet karena tanpa keduanya 

media online tidak bisa diakses. 

2. Semua orang bisa menikmati dan memiliki media online dengan 

mengandalkan copy-paste dari situs lain tanpa perlu punya 

keterampilan menulis. 

3. Adanya kecenderungan mata mudah lelah khususnya saat membaca 

berita panjang. 

4. Lebih mengutamakan kecepatan dibanding keakuratan.  

Jakob Nielsen (1999 dalam Ward, 2002, p. 128) menuliskan tiga aturan 

dasar dalam penulisan media online, yakni: 

1. Menulis secara ringkas. 

2. Menggunakan paragraf pendek, subjudul dan poin-poin. 

3. Menggunakan hypertext untuk membagi informasi ke dalam beberapa 

halaman. 

Crawford Kilian (dalam Ward, 2002, p. 129) menekankan pentingnya 

headline untuk menarik minat pembaca. Alysson Troffer (dalam Ward, 2002, 

p. 129-130) menyebut penggunaan bahasa yang sederhana sangat penting 

dalam penulisan headline. Menurut Troffer, headings dan judul harus 

menjelaskan topik yang dibahas secara jelas, dan merefleksikan perspektif 

audiens dan tidak hanya perspektif penulis berita karena hal pertama yang 

dilihat oleh audiens adalah judul tersebut. 
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Dalam penelitian ini, media online yang menjadi objek penelitian 

adalah Nytimes.com dan Aljazeera.com. Berita yang diteliti adalah berita 

tentang hilangnya akun Instagram @Alpantuni yang berisi komik strip 

dengan karakter gay Muslim. 

 

2.2.3. Berita 

Menurut Yunus (2012, p. 47), berita adalah laporan informasi yang 

penting tentang suatu peristiwa mutakhir yang menarik atensi masyarakat 

yang sesuai dengan pekerjaan selaku jurnalis yang mengacu pada unsur-unsur 

jurnalistik.  

Berita sendiri terdiri dari beberapa bagian (Yunus, 2012, p. 69-70), di 

antaranya: 

1. Lead atau yang juga dikenal dengan sebutan teras berita adalah 

bagian pertama dari berita yang berisi garis besar isi berita. Lead 

memiliki hubungan paling kuat dengan judul dan biasanya 

mencangkup unsur apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan 

bagaimana. 

2. Second lead adalah lanjutan lead yang berisi penjelasan peristiwa 

secara lebih rinci untuk memperkuat pemahaman audiens. 

3. Bridge atau perangkai berita berfungsi menghubungkan lead atau 

second kead dengan isi berita, 

4. Body atau isi berita berisi pesan utama dari berita yang dapat 

berbentuk kata kunci atas informasi yang ada di dalam berita. 
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5. Leg adalah bagian berita yang ditempatkan di bagian akhir 

sebagai penutup berita. 

6. Add adalah berita pelengkap yang ditempatkan di bagian akhir 

berita untuk memperkaya isi berita. 

Mencher (2011, p. 30-38) menyatakan bahwa salah satu komponen 

dalam penulisan berita adalah akurasi. Akurasi didapatkan dari hasil 

pengecekan asumsi dan sumber berulang kali. Akurasi terbaik didapatkan saat 

reporter tersebut melakukan observasi secara langsung tetapi hal itu jarang 

terjadi, khususnya di peristiwa yang tidak direncanakan. Oleh karena itu, 

reporter bisa menulis berita dari orang yang melihat peristiwa tersebut 

(secondhand account) atau orang yang mendengar cerita dari orang yang 

melihat peristiwa tersebut (thirdhand account). Semakin jauh seorang 

reporter dari observasi peristiwa secara langsung, semakin diragukan 

keakuratan informasi tersebut. Oleh karena itu, reporter perlu menyebutkan 

sumber informasi secondhand/thirdhand account tersebut. Penyebutan 

sumber itu bisa dilakukan dalam bentuk kutipan langsung/tidak langsung atau 

penyampaian informasi. Saat reporter menyebutkan sumber berita, pembaca 

dapat menilai keakuratan dan kebenaran informasi berdasarkan keandalan 

sumber secara umum dan posisinya dalam informasi tersebut. 

Meski demikian, Mencher (2011, p. 39) menyatakan bahwa reporter 

tetap bertanggung jawab atas informasi yang disampaikan oleh sumber. Maka 

dari itu, reporter perlu melakukan verifikasi terhadap informasi tersebut. 

Mencher (2011, p. 41) juga menyatakan bahwa jurnalis perlu menyediakan 
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ruang untuk beberapa pandangan terkait isu kontroversial dan mereka harus 

mencari target dari pemberitaan tersebut agar berita tersebut berimbang. 

Terkait dasar pembangunan cerita, Mencher (2011, p. 126) menyebut 

ada dua dasar yang kerap digunakan jurnalis dalam menulis berita, yakni 

direct lead story dan delayed lead story. Direct lead story adalah menulis 

berita secara linear dari lead ke materi yang memperkuat cerita di bagian body 

berita yang diikuti dengan materi tambahan. Sementara delayed lead story 

adalah teknik penulisan berita di mana bagian lead secara sengaja dikubur 

dan berbentuk kejadian atau anekdot yang memberi petunjuk terkait inti 

cerita. 

Berita yang menjadi objek penelitian ini adalah berita Aljazeera.com 

berjudul “Gay Muslim comic strip goes off Instagram after Indonesia 

outrage” dan berita Nytimes.com berjudul “‘Gay Muslim’ Comic Strip 

Vanishes After Indonesia Calls It Pornographic”. Keduanya menggunakan 

struktur berita direct lead story karena keduanya mengawali berita dengan 

inti cerita, melanjutkannya dengan kronologis berita di bagian body dan 

mengakhirinya dengan berita tambahan. 

 

2.2.4. Audiens Aktif 

Menurut Karen Ross dan Virginia Nightingale, kata ‘audiens’ 

seringkali digunakan untuk menyebut manusia, baik secara kelompok 

maupun individual. Audiens ini juga bisa merujuk pada sekelompok orang 

yang terikat pada makna sosial dan budaya tertentu. Anggota kelompok ini 
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membawa perspektif interpretatif bersama dalam keterlibatannya dengan 

media. Mereka dibentuk oleh sejarah sosial dan budaya yang telah ada 

sebelumnya, dan ketertarikan bersama inilah yang membuat mereka 

berulang-ulang menggunakan jenis media tertentu (Ross & Nightingale, 

2003, p. 4). Riset mengenai audiens sudah ada sejak lama, dan berkembang 

pesat di paruh kedua abad ke-20. Konsep audiens berubah dari pasif menjadi 

interaktif dengan adanya bantuan internet dan program interaktif di televisi. 

Audiens bisa betukar peran antara subjek dan objek media (Ross & 

Nightingale, 2003, p. 146-147).  

Internet mengenalkan kemungkinan baru di mana berita tak hanya bisa 

dibuat oleh profesional tetapi juga audiens atau publik. Aspek inklusivitas 

yang menjadi salah satu aspek situs berita independen menghancurkan status 

audiens yang pasif dan menggantikannya dengan model partisipasi dengan 

menjadi pengarang. Audiens untuk media online ini berjumlah masif dan 

tersebar secara global (Ross & Nightingale, 2003, p. 152). 

Evans (dalam Morley, 1993, p. 13) menyebut bahwa audiens dalam 

studi media bisa dikategorikan ke dalam dua asumsi besar, yakni a) audiens 

selalu aktif dan b) konten media selalu memiliki lebih dari satu arti atau 

terbuka pada lebih dari satu interpretasi. Model encoding/decoding Stuart 

Hall telah berkembang ke titik di mana model ini mempertahankan mayoritas 

audiens mengubah atau menolak ideologi dominan yang tercermin di konten 

media secara rutin.  
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2.2.5. Generasi Milenial 

Menurut Manheim (1952) yang diambil dari Putra (2016, p. 124), 

generasi adalah konstruksi sosial yang di dalamnya terdapat sekelompok 

orang yang memiliki kesamaan umur dan pengalaman historis. Kesamaan 

umur dan pengalaman historis ini dikelompokan Manheim setiap rentang 

waktu 20 tahun.  

Menurut Putra (2016, p. 126), pengelompokan ini berdasarkan ide 

bahwa generasi adalah kelompok individu yang dipengaruhi oleh faktor 

demografis yakni kesamaan tahun lahir dan faktor sosiologis yakni kejadian-

kejadian bersejarah dan fenomena budaya dalam hidupnya. Lancaster & 

Stillman (2002 dalam Putra, 2016, p. 125) membagi generasi menjadi 

beberapa kelompok, di antaranya traditionalist (lahir dari tahun 1900-1945), 

baby boomers (lahir dari tahun 1946-1964), generation Xers (lahir dari tahun 

1965-1977), dan generation Y (lahir dari tahun 1981-1999). 

Lancester & Stillman meneliti perbedaan karakteristik dari tiga 

kelompok generasi, yakni baby boomers, generasi X, dan generasi Y yang 

juga disebut generasi milenial. Hasilnya sebagai berikut: 

 

Tabel 2.2 Perbedaan Generasi Lancester & Stillman 

Faktor Baby Boomers Gen X 

Gen Y 

(Generasi 

Milenial) 

Sikap Optimis Skeptis Realistis 

Ikhtisar Generasi ini 

memercayai 

peluang dan 

seringkali terlalu 

idealis untuk 

Generasi yang 

tertutup, sangat 

independen, 

punya potensi, 

dan mandiri. 

Sangat 

menghargai 

perbedaan, lebih 

memilih bekerja 

sama dibanding 
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Sumber: Lancaster & Stillman, 2002, dalam Putra, 2016, p. 128 

 

Teori Lancester dan Stillman yang menjelaskan bahwa generasi 

milenial memiliki sikap realistis yang percaya pada nilai-nilai moral dan 

sosial serta menghargai perbedaan menjadi dasar peneliti memilih generasi 

milenial sebagai subjek penelitian. 

2.2.6. Teori Resepsi 

Ott dan Mack (2014, p. 246) menyatakan teori resepsi berargumen 

bahwa makna dari teks tidak bersifat melekat dan hanya muncul saat ada 

interaksi antara teks dan audiens. Wolfgang Iser (dalam Ott & Mack, 2014, 

p. 246) menyebut bahwa penulis selalu menyediakan ruang untuk narasi fiksi 

mengubah dunia 

menjadi lebih 

positif. Mereka 

juga kompetitif dan 

mencari cara untuk 

mengubah sistem 

yang sudah ada. 

diperintah, sangat 

pragmatis dalam 

memecahkan 

masalah 

Kebiasaan 

bekerja 

Sangat optimis, 

bekerja keras untuk 

mendapat 

perhargaan pribadi, 

percaya pada 

perubahan dan 

perkembangan diri 

sendiri 

Sadar akan 

keragaman dan 

berpikir global, 

ingin 

menyeimbangkan 

pekerjaan dan 

kehidupan, 

informal, mandiri, 

menggunakan 

pendekatan 

praktis, ingin 

bersenang-senang 

serta 

menggunakan 

teknologi terbaru 

dalam bekerja. 

Sangat optimistis, 

fokus pada 

prestasi, punya 

rasa percaya diri 

yang tinggi, 

percaya pada 

nilai-nilai moral 

dan sosial serta 

menghargai 

perbedaan. 
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yang tidak tertulis dalam teks sehingga audiens yang membaca akan mengisi 

ruang tersebut yang memengaruhi pemaknaannya atas teks. Peneliti teori 

resepsi mengakui bahwa pemilik media bisa saja memiliki kekuatan ekonomi 

untuk membentuk teks media dengan makna tertentu, tetapi tetap audienslah 

yang menentukan apa makna utama dari teks dan bagaimana makna tersebut 

berguna dalam kehidupan sehari-hari mereka (Ott & Mack, 2014, p. 247). 

Ott dan Mack (2014, p. 247-248) memaparkan sejarah dari teori resepsi 

yang berawal dari model penelitian efek media yang paling awal yakni 

pendekatan hypodermic needle di mana audiens digambarkan sebagai wadah 

kosong yang siap untuk diisi pesan media. Dalam pendekatan ini, pesan 

media memiliki makna yang persis sama dengan intensi pembuatnya dan 

audiens tidak dapat mengabaikan atau menegosiasikan makna tersebut. 

Kelemahan dari pendekatan ini jelas: tidak semua audiens menerima pesan 

yang sama. Oleh karena itu, Paul Lazarsfeld dan rekannya mengusulkan 

model “two-step flow” di mana media massa akan memengaruhi pemimpin 

atau orang dengan pengaruh besar di masyarakat untuk menyampaikan pesan 

media massa kepada audiens yang lebih besar. Meskipun sudah lebih 

melibatkan audiens, tetapi model ini juga dikritik karena mendukung gagasan 

bahwa makna pesan media itu jelas dan pasti. Penelitian efek media lainnya 

mencari cara bagaimana pesan media dapat memberi efek yang lebih luas dan 

kolektif di populasi yang besar. Salah satu yang paling signifikan dan masih 

digunakan saat ini adalah analisis kultivasi oleh George Gerbner, yakni 

individu yang sering menonton televisi sangat sadar dengan isu bahaya dan 
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kejahatan dalam hidup mereka sehari-hari lebih dari kenyataan yang 

sebenarnya. Teori ini dilanjutkan oleh Donald Shaw dan Maxwell McCombs 

dengan teori media agenda-setting dengan gagasan bahwa media mengatur 

agenda nasional dan memicu kekhawatiran publik. Baik analisis kultivasi dan 

agenda setting memang lebih maju dalam keterlibatan audiens di media 

dibanding hypodermic needle dan two-step models, tetapi dalam kedua teori 

tersebut, audiens tetap diposisikan sebagai konsumen yang tidak bisa berpikir 

dan hanya memepercayai dan mengikuti apa yang dia lihat di media. 

Penelitian pertama yang benar-benar melibatkan audiens adalah teori uses 

and gratification yang menyatakan audiens memiliki kuasa untuk memilih 

akses ke media tertentu dan mengolah kembali makna teks media untuk 

digunakan dalam kepentingan mereka sehari-hari. Jadi, audiens tidak 

menyerap makna yang sudah diberikan secara pasif, tetapi memilih media 

yang mereka konsumsi dan bagaimana menggunakan media tersebut, baik 

sebagai pelarian, sumber informasi, bahkan bentuk hubungan interpersonal. 

Meskipun teori ini sering dikritik karena dinilai terlalu optimis terhadap 

audiens, teori ini penting dalam pengembangan analisis resepsi. Fondasi 

teoritis dari teori resepsi justru muncul dari kritikan terhadap teori uses and 

gratification di mana kesadaran dapat menjadi faktor bagi individu konsumen 

dalam membentuk kembali makna media tanpa menyadari proses pembuatan 

media. Pandangan ini pertama kali dinyatakan dalam model 

encoding/decoding oleh Stuart Hall. 
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Dalam buku berjudul Culture, Media, Language  (Hall, 1991, p. 119), 

Hall menyatakan bahwa resepsi adalah momen saat proses produksi di media 

yang dipadukan kembali melalui ‘umpan balik’ yang condong dan terstruktur 

ke dalam proses produksi itu sendiri. Industri media ingin konsumennya 

menginterpretasikan tulisan menurut preferred meaning dengan 

menggunakan kode yang mirip dengan yang digunakan saat proses produksi. 

Tetapi Hall menunjukkan bahwa hal ini tidak selalu terjadi dalam praktiknya. 

2.2.7. Model Encoding/Decoding Stuart Hall 

Model encoding/decoding pertama kali dirumuskan oleh Stuart Hall 

pada tahun 1973. Hall memulai teori ini dengan premis dasar bahwa “tidak 

ada wacana yang masuk akal tanpa pengoperasian kode”. Kode adalah 

seperangkat aturan yang menentukan penggunaan gambar dan tanda 

linguistik dalam sebuah budaya. Kode tidak pernah bersifat netral karena 

mereka selalu merupakan representasi dari sebuah arti dan bukan arti itu 

sendiri, dan mereka merefleksikan sebagian dari representasi yang melekat. 

Kode yang kita gunakan sedikit banyak membimbing kita untuk melihat 

dunia, dan mereka mendorong kita untuk menginterpretasikan dunia menurut 

seperangkat aturan kode. Interpretasi ini terjadi dalam dua momen. Encoding 

adalah proses menciptakan pesan yang berarti menurut kode tertentu, 

sementara decoding adalah proses menggunakan kode untuk menguraikan 

pesan dan membentuk arti. Kunci dari model Hall adalah pengenalan akan 

“kode encoding dan decoding belum tentu simetris sempurna.” (Ott & Mack, 

2014, p. 248). 
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Pendekatan encoding/decoding menganggap audiens dibentuk dan 

dikondisikan melalui budaya dan berperan penting sebagai kelompok 

dibanding sebagai individu. Model ini dipandang sebagai inisiatif yang 

mampu menggambarkan bagaimana kekuasaan tertinggi bekerja melalui 

budaya populer (Ross & Nightingale, 2003, p. 36) 

Hall (1991, p. 125-127) juga menjabarkan bahwa audiens dapat 

mengadopsi satu dari tiga posisi hipotesis dalam pemaknaan teks oleh 

pembaca, di antaranya: 

a. Dominant (hegemonic) reading: pembaca yang menerima secara penuh 

dan sejalan dengan makna yang diberikan oleh pembuat pesan melalui 

kode-kode. 

b. Negotiated reading: pembaca yang pada dasarnya menerima makna 

yang diberikan penulis pesan tetapi pada batasan tertentu saja, dan 

memodifikasi sisa makna sesuai dengan posisi dan minat pribadinya. 

c. Oppositional (counter hegemonic) reading: pembaca yang mengenali 

makna dominan yang disampaikan media tetapi menolak makna 

tersebut dan menentukan pandangannya sendiri dalam 

menginterpretasikan pesan. 

Model encoding/decoding adalah bentuk pertama yang secara utuh 

menjelaskan teori resepsi (Ott & Mack, 2014, p. 248). Teori ini digunakan 

peneliti untuk menganalisis pemaknaan audiens terhadap pemberitaan 

Aljazeera.com dan Nytimes.com tentang hilangnya akun Instagram 

@Alpantuni yang berisi komik strip dengan karakter gay Muslim. 
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2.3 Alur Penelitian 

Penelitian ini dilakukan karena peneliti melihat bahwa media internasional 

dapat memengaruhi opini publik secara global berkat berkembangnya internet dan 

jurnalisme online. Dalam penelitian ini, penulis memilih Aljazeera.com dan 

Nytimes.com sebagai dua media transnasional yang menulis kasus yang diangkat 

peneliti yakni hilangnya akun Instagram @Alpantuni yang berisi komik strip 

dengan karakter gay Muslim pada hari yang sama. 

Peneliti ingin melihat bagaimana pemaknaan audiens yakni generasi milenial 

di Indonesia terhadap kasus yang terjadi di Indonesia yang dibahas oleh media 

transnasional. Peneliti menggunakan teori resepsi dengan model 

encoding/decoding Stuart Hall sebagai model pertama yang menjelaskan resepsi 

audiens terhadap media. Hasil penelitian ini akan berbentuk analisis framing dari 

berita Aljazeera.com dan Nytimes.com dan hasil wawancara dengan informan yang 

akan digolongkan ke tiga posisi hipotesis dalam pemaknaan teks, yakni dominant 

reading, negotiated reading, dan oppositional reading. 

Alur penelitian dalam bentuk bagan dapat dilihat di bagan 2.1. 

  

Pemaknaan audiens terhadap..., Melissa Octavianti, FIKOM UMN, 2019



37 

 

Bagan 2.1 Alur Penelitian 

 

 
 

 

Sumber: Olahan peneliti, 2019 

 
  

Kasus hilangnya akun Instagram 

@Alpantuni yang berisi komik 

strip dengan karakter gay Muslim 

Media dan Global 

Public Opinion 

Aljazeera.com Nytimes.com 

Generasi 

Milenial 

Model 

encoding/decoding 

Stuart Hall 

Negotiated 

reading 

Dominant 

reading 
Oppositional 

reading 

Teori Resepsi 

Analisis Framing 

Pan dan Kosicki 

Pemaknaan audiens terhadap..., Melissa Octavianti, FIKOM UMN, 2019




