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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan teknologi komunikasi di era kini sangatlah pesat. Teknologi 

komunikasi yang diiringi dengan kehadiran media massa juga telah memberi banyak 

perubahan dalam kehidupan bermasyarakat. Internet dan gadget menjadi peran paling 

penting yang mempengaruhi perubahan komunikasi saat ini. Di Indonesia sendiri 

jumlah pengguna pengguna internet yang mengakses media sosial sangatlah banyak. 

Berdasarkan hasil survey APJII 2016 jumlah perilaku pengguna internet di media 

sosial sebesar 97,4% (https://apjii.or.id/survei. diakses pada 19 Juni 2017 pukul 

17.23).   

Pola pencarian informasi dari masing-masing individu mengalami pergeseran 

seiring dengan berkembangnya teknologi saat ini. Beberapa tahun terakhir ini media 

penyebaran informasi terlihat semakin beragam mulai dari media tradisional seperti 

televisi, koran, dan radio hingga ke yang kini banyak dikonsumsi yaitu media online 

seperti media sosial yang penyebaran informasi di dalamnya cepat dan luas.   

 Kemajuan teknologi dan informasi serta semakin canggihnya perangkat-

perangkat yang diproduksi oleh industri seperti menghadirkan “dunia dalam 

genggaman”. Juga, sebagaimana diulas Richard Hunter (2002) dengan world without 

secrets bahwa kehadiran media baru (new media) menjadikan informasi sebagai 

https://apjii.or.id/survei
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sesuatu yang mudah dicari dan terbuka (Nasrullah, 2016: 1). Media baru saat ini 

bertemu dengan audiens dengan cara yang sangat berbeda dari masa lalu. Khalayak 

tidak lagi menerima berita secara pasif yang dimana bersifat satu arah namun, berkat 

teknologi informasi dan komunikasi yang modern, khususnya adopsi media sosial, 

mereka terhubung ke ruang berita dunia dan dapat berinteraksi satu sama lain dan 

juga mungkin mengambil peran lebih aktif dalam menetapkan agenda berita (Procter, 

Voss, dan Lvov, 2015: 471).  

 Media sosial sendiri merupakan sebuah jaringan komunikasi yang dimana 

didalamnya terdapat wadah untuk menyampaikan pesan berupa informasi, hiburan 

dan pengetahuan yang dapat diakses dengan mudah dan cepat. Media sosial adalah 

sebuah medium di internet yang memungkinkan pengguna mempresentasikan dirinya 

maupun berinteraksi, bekerjasama, berbagi, berkomunikasi dengan pengguna lain, 

dan membentuk ikatan sosial secara virtual (Nasrullah, 2016: 11). Menurut Helles 

(dalam Lomborg, 2011: 57) hubungan, orientasi timbal balik, dan percakapan antar 

pengguna merupakan aspek utama penggunaan media sosial. Berbeda dengan media 

seperti televisi atau surat kabar, media sosial adalah fasilitas dua arah yang bersifat 

interaktif dari penggunannya. Media sosial juga bisa digunakan untuk tujuan 

professional, seperti pembuatan berita, branding selebriti dan sebagainya. Namun, 

penggunaan ini memanfaatkan sifat interpersonal konektivitas yang menentukan 

media sosial. 
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Banyak sumber, terutama liputan media maupun kajian literatur yang 

membagi jenis media sosial. Ada yang berdasarkan model jaringan yang terbentuk, 

berdasarkan karakteristik penggunanya, sampai berdasarkan pada file atau berkas apa 

saja yang disebarkan (sharing) di antara pengguna (Nasrullah, 2016: 39). Pada 

berdasarkan file atau berkas apa yang disebarkan ini bisa dikatakan sebagai media 

sharing yang merupakan situs media sosial yang memungkinkan anggota untuk 

menyimpan berbagai gambar, podcast, dan video secara online. Kebanyakan dari 

media sosial ini adalah gratis meskipun beberapa juga mengenakan biaya 

keanggotaan, berdasarkan fitur dan layanan yang mereka berikan (Sexana, dalam 

Nasrullah, 2016: 44) 

Instagram merupakan salah satu media sharing yang dimana penggunanya 

dapat mengunggah foto atau gambar secara online. Instagram sama halnya media 

sosial lainnya seperti twitter dan facebook yang mengaharuskan penggunanya harus 

mendaftarkan akun terlebih dahulu untuk dapat menggunakan instagram. Instagram 

saat ini juga lebih diperbarui dengan dapat mengunggah ataupun mengakses video, 

tetapi video disini memiliki batas durasi yaitu 1 menit, berbeda dengan media sosial 

lainnya yang dapat memutar video lebih lama. Kegunaan instagram saat ini juga telah 

bervariasi, dimana orang-orang yang biasanya hanya ingin menonton foto-foto suatu 

momen seseorang, sekarang instagram juga memiliki fungsi menjadi tempat orang-

orang untuk mendapatkan informasi. Banyak akun yang mengunggah suatu kejadian 

berita entah itu dalam bentuk gambar atapun video yang menjelaskan suatu berita. 

Berdasarkan survei awal yang dilakukan peneliti, dengan mengambil sampel 35 
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orang, seseorang membaca berita dari media sosial yaitu di instagram dengan 

persentase sebesar 65,7%, facebook 20%, dan twitter 14,3%. Hal ini menunjukkan 

instagram menjadi sosial media yang tidak hanya untuk melihat foto ataupun gambar 

melainkan juga dapat digunakan untuk mencari informasi di dalamnya.     

Banyak isu yang muncul pada akhir-akhir ini, seperti isu sosial, isu politik dan 

sebagainya. Isu sosial yang terjadi belakangan ini terkait berita Habib Rizieq Shihab 

dan Firza Husein dalam dugaan chatting yang berbau konten pornografi di whatsapp 

dimana pemberitaan itu tersebar luas di jejaring sosial khususnya instagram dan 

menimbulkan kontroversial. Kasus yang melibatkan Pemimpin FPI ini pertama kali 

diungkap tim patroli siber Polda Metro Jaya. Petugas menemukan konten berisi 

capture percakapan dan gambar berbau pornografi yang di duga melibatkan Rizieq 

dan Firza Husein. Petugas juga menemukan adanya komunkiasi dua arah anatar 

ponsel milik Rizieq dan Husein. Penyidik Polda Metro Jaya yang telah meminta 

keterangan ahli face recognition (pengenalan wajah) dari Indonesia Automatic 

Fingerprint Identification System (Inafis) Polri heri Cahyono terkait kasus chat seks 

Rizieq dan Firza adalah asli. Namun hingga pemeriksaan terakhir Firza dan Rizieq 

tetap tidak mengakui foto yang beredar itu adalah dirinya meskipun akhirnya dia 

tetap dijadikan tersangka. (http://news.liputan6.com/read/2954500/kisah-antara-firza-

husein-rizieq-shihab-dan-chat-seks diakses pada 16 Mei 2017 pukul 17.40). 

Instagram menjadi media sosial yang tak luput dalam membahas berita Rizieq 

terkait kasus berbau konten pornografi dimana melakukan chat sex dengan Firza. 

Banyak akun pemberitaan di instagram yang memberitakan terkait kasus tersebut 

http://news.liputan6.com/read/2954500/kisah-antara-firza-husein-rizieq-shihab-dan-chat-seks
http://news.liputan6.com/read/2954500/kisah-antara-firza-husein-rizieq-shihab-dan-chat-seks
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yaitu @agus_bunyu, @obrolanpolitik, @rakyatnews, @ragielp1, @mediaaswaja, dan 

@infia_fact. @agus_bunyu menjadikan suatu akun pemberitaan di instagram yang 

paling signifikan dalam memberikan pemberitaan terkait kasus chat sex antara Habib 

Rizieq dan Firza Husein, dimana dari beberapa jumlah akun pemberitaan di 

instagram, agus_bunyu adalah akun yang memiliki followers paling banyak yaitu 

26,2k. Pemberitaan yang di posting agus_bunyu dengan judul “IPW Sarankan Polisi 

Minta Maaf ke Rizieq Shihab” ini menuai banyak like (2.580) dan komentar (522) 

yang menjadikan berita ini signifikan.  

 

Gambar 1.1 (@agus_bunyu/instagram 2017) 

 

Dari gambar diatas, menjelaskan bahwa akun instagram @agus_bunyu ingin 

memberitakan jika polisi disarankan oleh IPW untuk minta maaf ke Rizieq Shihab. 

Pemberitaan tersebut menyebutkan Rizieq Shihab diperlakukan secara tidak adil, 
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dimana terdapat kriminalisasi terhadapnya. Pemberitaan tersebut meyebutkan  Rizieq 

Shihab yang dituduh dalam kasus pornografi yang beredar di instagram, tapi siapa 

yang menyebar masih tidak jelas. Terlebih lagi dalam pemberitaan tersebut Rizieq 

Shihab adalah korban dan tugas polisi memburu penyebarnya sebagi pelaku, bukan 

Rizieq Shihab yang dijadikan tersangka.  

Banyak khalayak yang mengakses instagram dan membaca pemberitaan 

tersebut dimana adanya ketertarikan pembaca atas pemberitaan akun instagram 

@agus_bunyu. Melalui tanggapan-tanggapan followers dari akun instagram 

@agus_bunyu, baik berupa partisipasi dalam memberikan like ataupun comment. Hal 

ini membuat media tidak hanya memberikan informasi, tetapi juga memiliki fungsi 

persuasif. Dengan mengungkapkan secara terbuka tentang adanya penyimpangan 

tertentu dari sutau norma yang berlaku, media merangsang masyarakat untuk 

mengubah situasi. Mereka menyajikan etik kolektif kepada pembaca dan pemirsa 

(Elvinaro dan Lukiati, 2004: 25).  

Pemaknaan dari para followers pun dapat berbeda-beda dengan disesuaikan 

latar belakang, keadaan subjektif dan pengalaman yang dimiliki oleh khalayak. 

Menyikapi hal ini menjadi penting bagi penulis untuk melihat sejauh manakah 

pemaknaan khalayak dalam memaknai kasus dugaan chat sex Rizieq Shihab pada 

akun @agus_bunyu di instagram.  

1.2 Perumusan Masalah 

Seiring berkembangnya teknologi, khalayak sekarang dapat dengan bebas 

untuk mendapatkan informasi. Salah satunya adalah dengan menggunakan media 
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sosial instagram. Instagram dapat menggantikan posisi media massa atau situs-situs 

berita sebagai andalan untuk mendapatkan berita atau sumber informasi. Berdasarkan 

survei awal yang dilakukan peneliti, dengan mengambil sampel 35 orang kebanyakan 

seseorang membaca berita tersebut dari media sosial yaitu di instagram dengan 

persentase sebesar 65,7%, facebook 20%, dan twitter 14,3%. Hal ini menunjukkan 

instagram menjadi sosial media yang tidak hanya untuk melihat foto ataupun gambar 

melainkan juga dapat digunakan untuk mencari informasi di dalamnya.       

Isu politik yang terjadi pada dekat-dekat ini adalah adanya pemberitaan 

mengenai kasus Rizieq Shihab terkait kasus berbau konten pornografi dimana 

melakukan chat sex dengan Firza. Instagram menjadikan media yang tidak luput 

dalam memberitakan kasus tersebut. Melalui akun instagram @agus_bunyu yang 

merupakan media baru, khalayak dapat lebih mencari dan mendapatkan informasi 

mengenai kasus chat konten pornografi yang melibatkan Rizieq Shihab, diantaranya 

adalah pemberitaan IPW Sarankan Polisi untuk Minta Maaf ke Rizieq Shihab. 

Pemberitaan tersebut menjelaskan tentang langkah polisi seharusnya untuk meminta 

maaf ke Rizieq Shihab, dan sebaiknya proses yang dilakukan polisi sekarang adalah 

mencari pelaku penyebarnya. Pemberitaan tersebut juga menjelaskan jika Rizieq 

Shihab diperlakukan secara tidak adil dan dianggap adanya kriminalisasi 

terhadapnya.   

Banyak khalayak yang membaca pemberitaan tersebut dimana adanya 

keberagaman makna terhadap pemberitaan Rizieq Shihab di akun @agus_bunyu 

instagram. Berdasarkan hal-hal yang telah dipaparkan, maka permasalahan yang ada 
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dalam penelitian ini adalah bagaimana resepsi khalayak terhadap pemberitaan Rizieq 

Shihab terkait dugaan chat konten pornografi dengan Firza Husein pada akun 

@agus_bunyu di instagram. 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui resepsi khalayak 

mengenai pemberitaan Rizieq Shihab terhadap dugaan chat konten pornografi dengan 

Firza Husein pada akun agus_bunyu di instagram. 

1.4 Signifikansi Penelitian 

1.4.1 Signifikansi akademis 

Secara akademis, penelitian ini merupakan usaha untuk meningkatkan 

pemaknaan pada khalayak. Melalui penelitian ini diharapkan akan 

lebih banyak penelitian yang membahas tentang pemaknaan khalayak 

dalam memperoleh pesan media. 

1.4.2 Signifikansi praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat mendorong khalayak agar dapat 

berperan sebagai khalayak aktif dalam bermedia. Peneliti juga 

diharapkan dapat membuat khalayak lebih cerdas dalam 

mengkonsumsi media. 

1.4.3 Signifikansi sosial 

Memberikan kesadaran bahwa pada dasarnya pemberitaan media tidak 

sepenuhnya objektif dan informative, sehingga khalayak diharapkan 

lebih berhati-hati ketika berhadapan dengan informasi media. Serta, 
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khalayak mampu secara bijaksana menyikapi pemberitaan media 

sosial tersebut. 

1.5 Kerangka Pemikiran Teoritis 

1.5.1 State of the Art 

Penelitian yang memiliki persamaan dengan penelitian peneliti adalah 

sebagai berikut : 

 

No Peneliti Judul 

penelitian 

Teori yang 

digunakan 

Hasil Penelitian 

1 Gracia 

Rachmi 

Adiarsi, 

Yolanda 

Stellarosa, 

Martha 

Warta 

Silaban 

Literasi Media 

Internet Di 

Kalangan 

Mahasiswa 

Penelitian ini 

menggunakan 

metode 

kualitatif 

deskriptif, 

dengan 

mengumpulkan 

data melalui 

FGD, teori yang 

digunakan 

dalam penelitian 

ini adalah 

Hasil penelitian ini 

menunjukkan 

bahwa mahasiswa 

yang mengkases 

Internet dibawah 4 

jam per hari 

umumnya sudah 

sibuk dengan 

pekerjaannya dan 

tidak terlalu intens 

menggunakan 

media internet. 
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literasi media. Sedangkan 

mahasiswa yang 

mengkases internet 

diatas 5 jam per 

hari, hampir setiap 

saat mereka 

menggunakan 

internet untuk 

media social dan 

pesan instan. 

2 Rebekka 

Purba 

Tingkat 

Literasi Media 

pada 

Mahasiswa 

(Stuidi 

Deskriptif 

Pengukuran 

Tingkat 

Literasi Media 

Berbasis 

Individual 

Penelitian ini 

menggunakan 

analisis 

deskriptif untuk 

menggambarkan 

fakta dan 

karakter secara 

seksama. Teori 

yang digunakan 

adalah mass 

communication 

Hasil penelitian ini 

menunjukkan 

bahwa media 

literasi Ilmu 

komunikasi USU 

adalah tingkat 

menengah yang 

artinya bahwa 

individu tersebut 

mengetahui 

bagaimana 
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Competence 

Framework 

pada 

Mahasiswa 

Departmen 

Ilmu 

Komunikasi 

USU) 

and literacy 

media. 

mendapatkan dan 

mengevaluasi 

informasi yang 

dibutuhkan, dia 

mengevaluasi 

strategi pencarian 

informasi, namun 

mereka harus 

meningkatkan 

kemampuan 

mereka untuk 

mneganalisis dan 

mengevaluasi 

informasi tersebut. 

3 Chun 

Meng 

Tang and 

Lee Yen 

Chaw 

Digital 

Literacy : A 

Prerequisite 

for Effective 

Learning in a 

Blended 

Learning 

Penelitian ini 

menggunakan 

analisis partial 

squares dengan 

menguji 

hubungan antara 

pembelajaran 

Hasil penelitian ini 

menunjukkan 

bahwa empat 

kontruksi digital 

literasi dapat 

dikurangi menjadi 

tiga, dan tiga 
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Environment? efektif dan 

empat kontruksi 

literasi digital 

yaitu dasar, latar 

belakang, 

pengetahuan, 

kompetensi 

pusat dan sikap 

serta perspektif. 

kontruksi ini 

masing-masing 

memiliki 

hubungan 

signifikan secara 

statistic dengan 

kontruksi 

pembeljaran yang 

efektif. 

4 Joseph 

Kahne 

Digital Media 

Literacy 

Education and 

Online Civic 

and Political 

Participation 

Penelitian ini 

menggunakan 

analisis regresi 

variabel 

dependen yang 

mencakup nilai 

variabel hasil 

akhir sebagai 

variabel control 

independen. 

Hasil dari 

penelitian ini 

menunjukkan 

bahwa banyak 

pemuda yang 

menerima peluang 

melek media 

digital di sekolah 

dan perguruan 

tinggi. Dalam 

penelitian ini tidak 

ditemukan indikasi 
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bahwa peluang 

untuk aktivitas 

literasi media 

digital 

didestribusikan 

secara tidak adil 

berdasarkan 

karakteristik 

demografis. Dan 

juga dalam 

penelitian ini juga 

ditemukan bahwa 

aktivitas literasi 

media digital 

dikaitkan dengan 

keuntungan dalan 

kuantitas aktivitas 

online berbasis 

politik dan tingkat 

keterpaparan 

online yang lebih 
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tinggi. Data 

tersebut 

menunjukkan 

bahwa dukungan 

dan bimbingan 

dapat membantu 

banyak pemuda 

dalam hal 

penyadapan media 

digital untuk 

meningkatkan 

kualitas dan 

kuantitas 

partisipasi politik 

dan politik online 

mereka. 

5 Cynthia 

Lewis and 

Bettina 

Fabos 

Instant 

messaging, 

literacies, and 

social 

identities 

Penelitian ini 

menggunakan 

analisis data 

yang melibatkan 

penggunaan 

Hasil penelitian ini 

adalah Pada 

tingkat 

penggunaan 

bahasa, peserta 
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prosedur 

pengkodean 

kualitatif yang 

diinformasikan 

oleh grounded 

theory yang 

menghasilkan 

tiga pola: 

penggunaan 

bahasa, jaringan 

social dan 

pengawasan 

memanipulasi 

nada, suara, 

pilihan kata, dan 

materi pokok 

pesan mereka agar 

sesuai dengan 

kebutuhan 

komunikasi 

mereka, 

menegosiasikan 

banyak narasi 

dalam prosesnya. 

Pada tingkat 

jaringan sosial, 

mereka merancang 

praktik mereka 

untuk 

meningkatkan 

hubungan sosial 

dan status di 

seluruh konteks. 



16 

 

16 

 

Dan pada tingkat 

pengawasan, 

mereka 

menyebarkan teks 

di antara teman-

teman, 

menyempitkan 

pesan yang tidak 

diinginkan, 

mengambil 

identitas alternatif, 

dan mengatasi 

pembatasan 

terhadap 

komunikasi online 

mereka.  

 

 

1.5.2 Paradigma 

 Penelitian ini menggunakan paradigma interpretif yaitu teori-

teori dari genre interpretif ini berusaha menjelaskan suatu proses 
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dimana pemahaman (understanding) terjadi dan membuat perbedaan 

yang tajam antara pemahaman dengan penjalasan ilmiah (scientific 

explanation). Tujuan dari interpretasi bukan untuk menemukan hukum 

yang mengatur kejadian-kejadian, tetapi berusaha mengungkapkan 

cara-cara yang dilakukan orang dalam memahami pengalaman mereka 

sendiri (Rahardjo,  2005: 41). Sejalan dengan genre interpretif yang 

digunakan dalam penelitian ini, maka gagasan teoritik yang berkaitan 

dengan hal ini adalah fenemenologi. Secara konseptual, fenemenologi 

merupakan studi tentang pengetahuan yang berasal dari kesadaran, 

atau cara kita sampai pada pemahaman tentang objek-objek atau 

kejadian yang secara sadar kita alami. Asumsi pokok dari gagasan 

fenemenologi adalah bahwa orang secara aktif akan 

menginterpretasikan pengalaman mereka dengan memberikan makna 

terhadap apa yang mereka lihat (Rahardjo, 2005: 44)    

 Istilah phenomenon mengacu pada kemunculan sebuah benda, 

kejadian, atau kondisi yang dilihat. Oleh karena itu, fenemonologi 

merupakan cara yang digunakan manusia untuk memahami dunia 

melalui pengalaman langsung (Littlejohn, 2009: 57). Fenemenologi 

membuat pengalaman nyata sebagai data pokok sebuah realitas serta 

menganggap apa yang diketahui oleh kita adalah apa yang telah kita 

alami sendiri. 
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Interpretasi dikenal dalam istilah bahasa Jerman dengan 

Verstchen (pemahaman), merupakan proses menentukan makna 

dengan pengalaman. Interpretasi merupakan proses aktif pikiran dan 

tindakan kreatif dalam mengklarifikasi pengalaman pribadi (Littlejohn, 

2009: 58).   

Oleh karena itu, penelitian yang dilakukan dengan cara melihat 

pengalaman dan memahami bagaimana perilaku sehari-hari 

masyarakat sebagai subyek penelitian, sebagai literasi digital khalayak 

dalam memaknai berita-berita politik, dapat dilihat dengan 

menggunakan fenomenologi. Cara seseorang memahami suatu objek 

atau suatu kejadian merupakan suatu fenomena. Fenomena sendiri 

adalah penampakan dari suatu objek, kejadian, atau kondisi dalam 

persepsi suatu individu. Jadi apa yang timbul dalam kesadaran adalah 

suatu fenomena, dan realitas dalam fenomenologi adalah cara dari 

suatu hal yang timbul dalam kesadaran persepsi individu-individu. 

Hal ini menekankan pada intrepretasi pengalaman subjektif 

khalayak yaitu hasil tindakan sadar yang dilakukan oleh individu 

dalam mengintrepretasikan informasi politik yang diperoleh dalam 

media sosial. Proses inilah yang melahirkan pengetahuan yang 

membangun sebuah realitas yang baru.  

 

 



19 

 

19 

 

1.5.3 Analisis Resepsi 

Menurut Jensen (dalam Tri Nugroho Adi, 2012: 26), Reception 

analysis bisa dikatakan sebagai perspektif baru dalam aspek wacana 

dan sosial dari teori komunikasi. Sebagai respon terhadap tradisi 

scientific dalam ilmu sosial, reception analysis menandaskan bahwa 

studi tentang pengalaman dan dampak media, apakah itu kuantitatif 

atau kualitatif, seharusnya didasarkan pada teori representasi dan 

wacana serta tidak sekedar menggunakan operasionalisasi seperti 

penggunaan skala dan kategori semantic. Sebaliknya, sebagai respon 

terhadap studi teks humanistic, reception analysis menyarankan baik 

audience maupun konteks komunikasi massa perlu dilihat sebagai 

suatu spesifik sosial tersendiri dan menjadi objek analisis empiris. 

Perpaduan dari kedua pendekatan (sosial dan perspektif diskursif) 

itulah yang kemudian melahirkan konsep produksi sosial terhadap 

makna (the social production of meaning).  

Analisis resepsi khalayak atau audiens memahami proses 

pembuatan makna (making meaning process) yang dilakukan oleh 

audiens ketika mengonsumsi tayangan cinema atau program film di 

televisi. Analisis resepsi digunakan untuk melihat dan memahami 

respon, penerimaan, sikap dan makna yang diproduksi atau dibentuk 

oleh penonton atau pembaca terhadap konten dari karya dan tulisan 

didalamnya (Ida, 2014: 161)  
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Pemanfaatan teori reception analysis sebagai pendukung dalam 

kajian terhadap khalayak sesungguhnya hendak menempatkan 

khalayak tidak semata pasif namun dilihat sebagai agen cultural 

(cultural agent) yang memiliki kuasa tersendiri dalam menghasilkan 

makna dari berbagai wacana yang ditawarkan media. Menurut Fiske 

(dalam Adi, 2012: 26-27), makna yang diusung media bisa bersifat 

terbuka atau polysemic dan bahkan bisa ditanggapi secara oposisif oleh 

khalayak. 

Asumsi dasar dari analisis resepsi adalah konsep khalayak 

aktif. Khalayak aktif adalah khalayak yang mempunyai otonomi untuk 

memproduksi dan mereproduksi makna yang ada di dalam sebuah film 

yang ditonton, dan juga cerita yang dibaca (Ida, 2014: 162)   

1.5.4 Teori Encoding dan Decoding 

Peran aktif audiens dalam memaknai teks dapat terlihat pada 

model encoding/decoding Stuart Hall, yaitu model yang menjelaskan 

bahwa sebuah pesan yang sama dapat dikirimkan atau diterjemahkan 

lebih dari satu cara. Model ini fokus pada ide bahwa audiens memiliki 

respon yang bermacam-macam pada sebuah pesan media karena 

pengaruh posisi sosial, gender, usia, etnis, pekerjaan, pengalaman, 

keyakinan dan kemampuan dalam menerima pesan. 

Hall menegaskan bahwa pada kenyataannya khalayak berada 

dalam struktur pemaknaan terhadap kode-kode sebagaimana sebuah 
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siaran dari stasiun televisi dikodekan dan kode itu diterjemahkan 

menjadi visual serta audio melalui perangkat televisi. Begitu juga 

dengan proses pemaknaan oleh khalayak aktif bahwa sebuah konten 

diperoleh dari media akan secara terus-menerus dimaknai oleh 

khalayak tergantung dari konteks sosial dan politik yang ada disekitar 

mereka (Nasrullah, 2016: 92) 

Struktur pemaknaan juga dianggap Hall mampu mewakili 

bagaimana sebuah makna itu diterima. Sebuah pesan yang 

didistribusikan hendaknya mengandung pesan yang dikodekan sebagai 

bentuk dari wacana yang memiliki makna bagi penerima. Sebelum 

ditransmisikan menjadi kode-kode atau proses encoding, sebuah pesan 

hendaknya telah melalui serangkaian perangkat bahasa untuk nantinya 

bisa direalisasikan atau dimaknai kembali (proses decoding). Sebelum 

pesan itu bisa memiliki makna, mempengaruhi, memberikan 

informasi, menanamkan ideologi, dan sebagainya, proses memaknai 

ulang terhadap pesan itu semestinya sesuai dengan wacana atau bahasa 

sebelum dikodekan. Proses mengkodekan dan menerjemahkan pesan 

yang terkandung ini bagi khalayak bergantung pada struktur dari 

praktik-praktik sosial yang ada (Nasrullah, 2016: 93). 

Hegemoni dan hegemoni tandingan tidak akan ada tanpa 

adanya kemampuan khalayak untuk menerima pesan dan 

membandingkan pesan tersebut dengan makna yang sebelumnya telah 



22 

 

22 

 

disimpan di dalam ingatan mereka. Proses ini yang disebut dengan 

dekoding dimana ketika khalayak menerima pesan dari pihak lain 

maka khalayak akan melakukan decoding terhadap pesan itu 

berdasarkan persepsi, pemikiran dan pengalaman masa lalu. 

(Morissan, 2013: 548) 

Proses dekoding pesan media merupakan hal penting bagi studi 

kultural. masyarakat menerima informasi dalam jumlah besar dari 

kelompok elite masyarakat yaitu media, dan khalayak secara tidak 

sadar menerima, menyetujui, atau mendukung apa yang dikemukakan 

ideologi dominan. Para ahli teori studi cultural berpandangan bahwa 

masyarakat harus dilihat sebagai bagian dari konteks yang lebih besar, 

salah satunya adalah mereka yang tidak terdengar suaranya karena 

tertekan oleh pandangan dominan. (Morissan, 2013: 549) 

Berbagai hubungan sosial secara tingkatan berada dalam 

masyarakat yang tidak seimbang dimana mereka yang berada pada 

kelas sosial rendah harus menerima pesan dari kelas social yang lebih 

tinggi. Media melakukan control terhadap encoding terhadap pesan. 

Sebagaimana dikemukakan Becker, untuk dapat dimengerti isi media 

harus diubah ke dalam bentuk-bentuk simbolis. Komunikator memiliki 

pemilihan kode, simbol dan bahasa memiliki latar belakang ideologi 

maka pemilihan kode, simbol dan bahasa, sadar atau tidak sadar, juga 

menjadi pilihan terhadap ideologi. (Morissan, 2013: 549). 
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Stuart Hall berpendapat bahwa konsumsi media membutuhkan 

generasi pemahaman. Tanpa pemahaman, tidak akan ada konsumsi. 

Pemahaman, sebaliknya tidak dapat digenerasikan secara pasif. Karena 

tidak ada cara pasif untuk menerima suatu pesan, kita harus 

menciptakannya sendiri. Menurut Helen (Purbayanti, 2013: 7), istilah 

decoding encoding digunakan Hall untuk mengungkapkan bahwa 

makna dari teks terletak antara si pembuat teks (encoder dalam hal ini 

komunikator) dengan pembacanya (decoder atau komunikan, dalam 

hal ini audiens media). 

Walaupun si pembuat teks sudah meng-encode teks dalam cara 

tertentu, namun si pembaca akan men-decode-nya dalam cara yang 

sedikit berbeda. Menurut McQuail (dalam Purbayanti, 2013: 7), 

ideologi dominan secara khusus dikesankan sebagai preferred 

readings (bacaan terpilih) dalam teks media, namun bukan berarti hal 

ini diadopsi secara otomatis oleh pembaca. Setiap pesan belum tentu 

memiliki kesamaan makna atau keidentikan pesan antara yang 

sebelum dikodekan dengan yang sesudah diuraikan kodenya. Bagi 

Hall, kode yang dihasilkan dari proses encoding/decoding tidak secara 

sama dan bisa jadi akan selalu memiliki tingkat sepemahaman juga 

tingkat ketidaksepahaman dalam proses komunikasi. Kajian semiotik 

juga melihat sebuah pesan yang diproduksi akan bisa dimaknai 



24 

 

24 

 

berbeda tergantung bagaimana tanda-tanda pesan itu diuraikan oleh 

khalayak. 

Hall mengidentifikasikan tiga posisi dari proses encoding-

decoding terkait dengan makna dan khalayak. 

Dominant-hegemonic position dimana posisi ini menjelaskan 

bahwa dalam proses pemaknaan konotasi khlayak terhadap pesan yang 

dikodekan beroperasi dalam kode-kode yang dominan. Maknanya, 

produser (sender) makna telah mengkreasikan kode-kode secara 

professional sehingga secara dominan dikodekan kembali oleh 

penerima (receiver) seperti apa yang diinginkan. 

Negotiated code position dimana pesan yang diuraikan tidak 

bisa serta merta diterima begitu saja oleh khalayak. Posisi ini 

menempatkan produser dan penerima berada dalam posisi sama dan 

makna yang diciptakan antara keduanya berdasarkan negosiasi yang 

logis. Ada pertukaran dan saling kesepahaman di antara keduanya. 

Oppositional code dimana pemaknaan khalayak bergantung 

pada situasi konteks sosial dan politik, dalam posisi terakhir ini 

khalayak juga mempertimbangkan kemungkinan, seperti 

pertimbvangan secara lokal maupun nasional atau ketertarikan 

berdasarkan kelas. Proses negosiasi yang dijalankan oleh khalayak 

pada dasarnya menempatkannya dalam proses membaca yang 

berlawanan (oppositional reading). 
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Hall menerima fakta bahwa media membingkai pesan dengan 

maksud tersembunyi yaitu untuk membujuk, namun demikian 

khalayak juga memilki kemampuan untuk menghindari diri dari 

kemunghkinan tertelan oleh ideologi dominan, namun demikian sering 

kali pesan bujukan yang diterima khalayak bersifat sangat halus. Para 

ahli teori studi cultural tidak berpandangan khalayak mudah dibodohi 

media namun sering kali khalayak tidak mengetahui bahwa mereka 

telah terpengaruh dan menjadi bagian dari ideologi dominan. 

(Morissan, 2013: 551) 

Dalam pemberitan yang berjudul IPW Sarankan Polisi Minta 

Maaf ke Rizieq Shihab yang disajikan di instagram dapat dijelaskan 

dalam proses encoding dan decoding. Pertama, proses pembuatan 

berita, dimana peristiwa tersebut masih “mentah”, kemudian 

diproduksi dengan dipengaruhi berbagai kepentingan media massa. 

Instagram mengkonstruksikan berita tersebut untuk disajikan 

kemudian di encode kepada khalayak. Setelah itu, berita tersebut bebas 

diintrepretasikan oleh khalayak yang beragam. Selanjutnya khalayak 

mulai mencode berita tersebut yang diterimanya. Khalayak disini 

tidaklah pasif melainkan aktif. Makna dan pesan tidak sekedar 

dikirimkan, keduanya selalu diproduksi. Pertama, media produksi 

berita dari proses memaknai peristiwa tersebut “mentah” dibuat berita 

yang siap diencode kepada khalayak. Kedua, oleh khalayak dalam 
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proses decode yaitu memaknai kembali berita yang disajikan 

instagram.  

Khalayak memilih dan menggunakan media sesuai dengan 

kebutuhan mereka. Khalayak juga secara bebas menyeleksi media 

yang dapat mereka gunakan dalam rangka memenuhi kebutuhan akan 

media tersebut. Pengguna media tidak selalu bertindak pasif dalam 

menerima berita yang dihasilkan oleh media, melainkan khalayak 

secara aktif dilibatkan secara emosional dan secara nyata dengan 

ketentuan material media tertentu.  

Teori encoding dan decoding ini akan digunakan peneliti untuk 

meneliti bagaimana pembaca berita akan memaknai pesan yang 

diterima dan dikomunikasikan oleh instagram. Dimana adanya 

peristiwa chat konten pornografi yang dilakukan oleh Rizieq Shihab 

diliput oleh media, dikemas sedemikian rupa sesuai dengan standar 

berita sehingga dianggap layak untuk diinformasikan ke khalayak. 

Pemberitaan IPW Sarankan Polisi untuk Minta Maaf ke Rizieq Shihab 

tersebut nantinya akan dikonsumsi oleh khalayak dan akan dimaknai 

secara bebas oleh khalayak sesuai dengan latar belakang sosial 

masing-masing pembaca berita tersebut. Makna pesan berita tersebut 

yang disebarkan oleh instagram tidak hanya ditransmisikan oleh 

media, tetapi juga secara aktif khalayak memproduksi kembali makna 

pesan tersebut. Khalayak dalam beragam latar belakang dalam 
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membaca pemberitaan berjudul IPW Sarankan Polisi Minta Maaf ke 

Rizieq Shihab di instagram, dengan asumsi perbedaan latar belakang 

tadi akan menghasilkan perbedaan pemaknaan pada masing-masing 

khalayak. 

1.5.5 Khalayak Aktif 

Pada kajian media, khalayak seringkali digunakan untuk 

menandakan masyarakat, baik dalam grup maupun secara individu. 

Pemakainnya juga merujuk pada khalayak yang mengakses berita di 

media. Individu-individu ini pada dasarnya tidak memiliki ikatan satu 

sama lain selain dari tujuan mereka dalam mengakses media. 

Khalayak menjadi bagian dari kegiatan media di mana seseorang 

terikat dengan informasi yang termediasi. Kegiatan media disini bisa 

dimaknai sebagai proses menghimpun, memproduksi, serta 

mendistribusikan informasi atau berita. 

Khalayak juga diartikan dalam studi ilmu komunikasi, kepada 

individu yang dengan kesadarannya memilih pesan termasuk 

medianya, menjadi target dalam produksi pesan  konsumen media, 

sampai pada pembaca atau readers (Nasrullah, 2016: 86). 

Wilbur Scharmm (1954) dipercayai sebagai pencetus konsep 

khalayak aktif dimana seringkali khalayak dalam menentukan media 

apa yang akan diaksesnya bergantung pada harapan atas imbalan apa 

yang didapat ketika media itu diakses. Elihu Katz, Jay Blumer, dan 
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Michael Gurevitch (1974) memberikan asumsi-asumsi dasar letika 

melihat khalayak. Pertama, khalayak adalah pihak yang aktif dan 

penggunaan media tergantung dari tujuan yang ingin dicapai. Kedua, 

khalayak memiliki keleluasaan untuk menentukan hubungan antara 

kebutuhan akan kepuasan dan pilihan akan media. Kondisi ini 

menunjukkan bahwa khalayak memiliki pilihan berdasarkan tujuan 

apa yang hendak dicapai dan media tidak memiliki kekuasaan untuk 

menggiring khalayak. Ketiga, media dan khalayak tidak berada dalam 

ruang hampa. Hal ini menujukkan bahwa khalayak dan media berada 

dalam lingkungan masyarakat yang lebih besar sehingga hubungan 

khalayak serta media juga dipengarahi oleh peristiwa yang terjadi 

dilingkungan tersebut. Keempat, setiap khlayak memiliki kesadaran 

sepenuhnya dalam memilih media. Kesadaran yang dimiliki ini 

mendasari pilihan-pilihan terhadap media dan khalayak tidak langsung 

memilih tanpa adanya dasar, seperti minat atau motif tersendiri. 

Kelima, bagaimana hubungan khalayak terhadap media atau isi media 

memiliki dampak yang berbeda secara nilai diantara khalayak itu 

sendiri. Setiap khalayak disini dapat membentuk makna sendiri 

terhadap konten yang dibacanya. Jadi, proses pemaknaan oleh 

khalayak aktif bahwa sebuah konten yang diperoleh dari media akan 

secara terus menerus dimaknai oleh khalayak tergantuk dari konteks 

social-politik yang ada disekitar mereka (Nasrullah, 2016: 92). 
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Munculnya media sosial memberikan arah baru terhadap 

pendefinisian khlayak media. Khalayak tidak lagi pasif, tidak terpusat 

dan terisolasi, tetapi aktif dalam memproduksi konten dan pada saat 

bersamaan mereka pula yang mendistribusikan konten tersebut dan 

juga menjadi konsumen. Perputaran antara konsumen-produsen secara 

terus menerus ini tidak bisa ditemui dalam praktik media tradisional, 

bahkan kehadiran media social bersamaan internet turut melibatkan 

khalayak sampai dalam penciptaan bahasa baru yang lebih bersifat 

universal disbanding media tradisional yang local (Crystal, 2004: 

Palfrey&Gasser, 2008: Rosen, 2012 dalam Nasrullah, 2016: 95)  

1.5.6 Media Sosial Instagram sebagai Media Baru 

Kemajuan tekhnologi turut mengubah khalayak dalam 

memperoleh informasi di media. Kehadiran media baru (new media) 

menjadikan informasi sebagai sesuatu yang mudah dicari dan terbuka 

(Nasrullah, 2016: 1). Kehadiran internet dan media sosial memberikan 

keleluasaan bagi khalayak untuk ikut dalam berkompetisi 

menyebarkan informasi atau peristiwa yang terjadi disekitar mereka.  

Institusi media bisa saja menyembunyikan suatu peristiwa, namun 

melalui internet khalayak dapat memperoleh informasi tersebut dari 

khalayak lain.  

Fungsi-fungsi media sebagaimana selama ini didapat dari 

media tradisional, juga telah bertambah bisa didapat di internet seperti 
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televisi menyediakan program untuk tujuan menghibur penonton. 

Kehadiran Youtube memberikan alternatif pilihan untuk menyaksikan 

tayangan audio-visual yang bersaing dengan program di televisi 

tersebut. Tidak hanya itu, waktu yang disediakan, sumber yang tanpa 

batas, serta bisa diakses kapan dan dimana saja, menyebabkan 

kehadiran internet dan media-media didalamnya seperti media sosial 

menjadi lebih mendominasi. Media tradisional, seperti televisi, radio 

dan koran saat ini tidak lagi dominan diakses oleh khalayak. 

Kebutuhan akan menjalin hubungan sosial di internet merupakan 

alasan utama yang dilakukan oleh khalayak dalam mengakses media. 

Banyak sumber, terutama liputan media maupun kajian 

literature, yang membagi jenis media sosial. Ada yang berdasarkan 

model jaringan yang terbentuk, berdasarkan karakteristik 

penggunannya, sampai berdasarkan pada file atau berkas apa yang 

disebarkan (sharing) diantara pengguna (Nasrullah, 2016: 39). 

Berdasarkan tersebut pembagian media sosial dibagi menjadi enam 

kategori, yaitu : 1) Social networking, 2) Blog, 3) Microblog, 4) Media 

sharing, 5) Social bookmarking dan 6) Wiki.  

Pembagian jenis media sosial ke dalam kategori ini merupakan 

upaya untuk melihat bagaimana jenis media sosial itu. Pada media 

sharing ini instagram yang memfasilitasi penggunanya untuk berbagi 

mulai dari foto dan video menjadi lebih berkembang kearah untuk 
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mencari informasi atau berita. Instagram yang penggunanya juga 

terbilang banyak dapat di manfaatkan khalayak untuk membaca berita 

terkait isu-isu seperti isu sosial yang sedang dekat ini seperti 

pemberitaan IPW Sarankan Polisi Minta Maaf ke Rizieq Shihab.  

1.6 Operasionalisasi Konsep 

Fokus pada penelitian ini adalah resepsi khalayak mengenai wacana 

kriminalisasi terhadap pemberitaan Rizieq Shihab tentang dugaan chat konten 

pornografi dengan Firza Husein yang berada di instagram. Penelitian ini 

mencari tahu bagaimana pemaknaan khalayak mengenai pemberitaan 

kriminalisasi Rizieq Shihab terhadap dugaan chat konten pornografi dengan 

Firza Husein dari pemberitaan yang berjudul IPW Sarankan Polisi Minta 

Maaf ke Habib Rizieq Syihab di instagram dengan berbagai sudut pandang 

yang dimiliki oleh pembacanya.   

Peran khalayak aktif dalam bermedia disini disesuaikan dengan 

kebutuhan mereka. Pengguna media tidak selalu bertindak pasif dalam 

menerima berita yang dihasilkan oleh media, melainkan secara aktif 

dilibatkan dengan lebih memahami terlebih lagi akan berita yang ditampilkan 

dalam media tersebut. Pemberitaan kriminalisiasi Rizieq Shihab yang  

berjudul IPW Sarankan Polisi Minta Maaf ke Rizieq Shihab di instagram, 

khalayak tidak serta-merta menerima pesan yang disampaikan pengirim 

pesan, tetapi juga memroduksi pesan yang disampaikan. Maka dari itu 

penerapan teori encoding dan decoding sangat diperlukan dalam penelitian ini 
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untuk mengetahui bagaimana resepsi khalayak mengenai pemberitaan Rizieq 

Shihab terhadap dugaan chat konten pornografi dengan Firza Husein di 

instagram   

1.7 Metode Penelitian 

1.7.1 Pendekatan dan Tipe Penelitian 

Tipe penelitian ini adalah kualitatif. Penelitian kualitatif adalah 

penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa 

yang dialami subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, 

tindakan, secara holistic, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-

kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan 

memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moloeng, 2007: 6) 

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah analisis 

resepsi. Analisis resepsi digunakan untuk melihat dan memahami 

respon, penerimaan, sikap dan makna yang diproduksi atau dibentuk 

oleh pembaca (Ida, 2014: 161). Pendekatan penerimaan berupaya 

untuk menganalisis objek yang diteliti. Pendekatan penerimaan 

berupaya untuk menemukan pemahaman dan pembentukan makna dari 

media. Hall (dalam Ida, 2014: 162) menekankan analisis resepsi  

sebagai proses khalayak mengonsumsi dan memproduksi makna 

dalam proses penerimaan atas konten media massa yang 

dikonsumsinya. Makna yang dimaksudkan dikodekan kedalam konten 

simbolis, tetapi pesan yang dimaksudkan tersebut memiliki 
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kemungkinan untuk ditolak atau ditafsirkan kembali. Dengan kata lain, 

penerima yaitu pembaca berita IPW Sarankan Polisi untuk Minta Maaf 

ke Rizieq Shihab di instagram, bukan merupakan sebagai konsumen 

isi media tetapi juga merupakan produsen makna yang akan 

menginterpretasikan pesan dari media menggunakan pengalaman 

subjektifnya.   

1.7.2 Unit Analisis 

Unit analisis dari penelitian ini adalah informasi yang diperoleh dari 

informan yang membaca berita berjudul IPW Sarankan Polisi Minta Maaf ke 

Habib Rizieq Syihab pada akun @agus_bunyu di instagram. Informasi yang 

diperlukan dalam penelitian ini adalah resepsi informan tentang pemberitaan 

kriminalisasi Habib Rizieq di instgaram. 

1.7.3 Subjek Penelitian 

Subjek penelitian ini adalah individu yang membaca pemberitaan 

berjudul IPW Sarankan Polisi Minta Maaf ke Habib Rizieq Syihab pada akun 

Agus_bunyu di instagram  dengan tingkat pendidikan, jenis kelamin, agama 

dan pekerjaan yang berbeda. 

Subjek penelitian ini ada 4 orang, dua laki-laki dan dua perempuan, , 

juga memiliki pendidikan yang berbeda-beda. 

1.7.4 Jenis Data dan Sumber Data 

Data yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu : 

1. Data Primer 
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Merupakan data yang diperoleh secara langsung dari wawancara 

mendalam yang dilakukan di lapangan. 

2. Data Sekunder 

Merupakan data yang diperoleh dari buku-buku, artikel berita di 

media massa dan referensi lain dari internet yang berkaitan dengan 

penelitian. 

1.7.5 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah wawancara mendalam (in depth interview). Wawancara 

mendalam adalah sama seperti metode wawancara lainnya, hanya 

peran pewawancara, tujuan wawancara, peran informan, dan cara 

melakukan wawancara yang berbeda dengan wawancara pada 

umumnya. Wawancara mendalam dilakukan berkali-kali dan 

dibutuhkan waktu yang lama bersama informan di lokasi penelitian 

(Bungin, 2007: 111) 

Wawancara mendalam juga merupakan wawancara tak 

terstruktur dimana dapat digali apa yang tersembunyi di balik benak 

seseorang, apakah yang menyangkut masa lalu, masa kini atau masa 

depan. Wawancara semacam ini menemukan informasi yang bukan 

baku atau informasi tunggal. Hasil wawancara semacam ini 

menekankan pengecualian, penyimpangan, penafsiran yang tidak 

lazim, penafsiran kembvaali, pendekatan baru, pandangan ahli atau 
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perspektif tunggal Bungin (Moloeng, 2007: 190). Wawancara ini dapat 

dilakukan lebih bebas untuk mengetahui lebih dalam dari berbagai segi 

dan arah guna mendapatkan informasi yang lengkap dan semendalam 

mungkin. 

Wawancara mendalam ini dilakukan secara informal dengan 

mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat terbuka kepada 

audiens. Pertanyaan terbuka ini merupakan sarana yang efektif untuk 

mengetahui keaslian pengalaman-pengalaman seseorang yang 

membaca pemberitaan berjudul berjudul IPW Sarankan Polisi Minta 

Maaf ke Habib Rizieq Syihab pada akun Agus_bunyu di instagram.  

1.7.6 Analisis Data 

Langkah-langkah dari analisis resepsi 

1. Analisis preferred reading (makna dominan) dari teks yang akan 

diteliti. Analisis preferred reading akan dilakukan pada teks yang 

menunjukkan bagaimana pemberitaan  instagram tersebut 

menampilkan makna dominan atas kriminalisasi. Melalui metode 

pertama ini, peneliti dapat mengetahui mengenai makna dominan 

berkaitan dengan wacana kriminalisasi dalam pemberitaan di 

Rizieq Shihab tentang dugaan chat konten pornografi di instagram. 

2. Analisis dan interpretasi data dari wawancara mendalam. Setelha 

melakukan analisis teks pada pemberitaan Rizieq Shihab tentang 

dugaan chat konten pornografi dari instagram, peneliti akan 
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melakukan wawancara mendalam dengan para informan yang 

sesuai dengan criteria subjek penelitian, yaitu yang following¸ 

memberikan komentar ataupun like dalam pemberitaan tersebut. 

Data dari hasil wawancara kemudian akan dibuat transkip dan 

dikategorikan berdasarkan tema-tema yang muncul pada 

pemaknaan yang dilakukan subjek penelitian (makna yang 

dimunculkan) setelah melakukan pembacaan teks.  

3. Data dari hasil wawancara yang telah dibentuk transkip kemudian 

akan diberikan kode sesuai dengan kategorisasi tema-tema yang 

mucnul berkaitan dengan wacana kriminalisasi yang diungkapkan 

oleh subjek penilitian. Pemaknaan yang dimunculkan oleh 

informan kemudian akan dianalisis dengan mempertimbangkan isi 

pemaknaan dan bagaimana informan memaknai hal tersebut.. 

4. Tema-tema yang muncul dibandingkan dengan preferred reading 

(makna dominan) pada teks kemudian dikelompokkan kedalam 

tiga kelompok pemaknaan yaitu dominant reading, negotiated 

reading dan oppositional reading. 

 


