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BAB V 

PENUTUP 

Penelitian tentang penerimaan khalayak terhadap pemberitaan Rizieq Shihab 

tentang chat konten pornografi di instagram merupakan penelitian yang 

menggunakan analisis resepsi. Proses pada penelitian ini dilakukan dengan teknik 

wawancara secara mendalam terhadap informan. Masing-masing informan memiliki 

latar belakang sosial yang berbeda mulai dari tingkat pendidikan, usia, agama, dan 

pekerjaan. Wawancara mendalam ini dilakukan secara informan dan bersifat terbuka 

kepada masing-masing informan yang membaca pemberitaan IPW Sarankan Polisi 

untuk Minta Maaf ke Rizieq Shihab di instagram. 

  Para informan menjawab pertanyaan mengenai bagaimana pemaknaan 

terhadap pemberitaan IPW Sarankan Polisi untuk Minta Maaf ke Rizieq Shihab di 

instagram. Sehingga proses konsumsi dan produksi makna pemberitaan IPW 

Sarankan Polisi untuk Minta Maaf ke Rizieq Shihab di instagram dapat terlihat dalam 

jawaban-jawaban yang diberikan informan. Informan sebagai konsumen sekaligus 

producer of meaning dari isi media memaknai pemberitaan tersebut secara berbeda 

walaupun teks yang dibaca tersebut sama. Hal ini disebabkan berdasarkan latar 

belakang sosial mereka yang memungkinkan munculnya pemaknaan yang berbeda 

dari informan. 
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5.1 Kesimpulan 

Media melalui teks pemberitaan IPW Sarankan Polisi untuk Minta Maaf ke 

Rizieq Shihab di instagram menyampaikan bahwa Rizieq Shihab dalam kasus 

tersebut diperlakukan seperti kriminal oleh kepolisian padahal seharusnya dalam 

kasus tersebut Rizieq Shihab adalah sebagai korban dan yang seharusnya 

ditangkap adalah pelaku penyebarnya. Teks yang ditampilkan dalam pemberitaan 

tersebut memiliki tujuan untuk mengarahkan khalayak kea rah pembaacan yang 

diinginkan. Namun dengan adanya perbedaan latar belakang informan dan tingkat 

pendidikan informan yang berbeda menyebabkan terjadinya perbedaan dalam 

memaknai teks tersebut. Sehingga terdapat tiga tipe pemaknaan terhadap tema-

tema pada teks pemberitaan IPW Sarankan Polisi untuk Minta Maaf ke Rizieq 

Shihab di instagram, yaitu : 

1. Tipe pemaknaan khalayak yang sesuai dengan apa yang ditawarkan oleh 

media atau disebut dominant reading. Khalayak dominan dalam menyikapi 

pemberitaan tersebut menerima dan setuju dengan apa yang ditawarkan oleh 

teks pemberitaan tersebut. Khalayak yang berada dalam tipe ini adalah 

informan 4 seorang mahasisiwi beragama Islam yang aktif dalam kegiatan 

rohani di kampus serta pernah ikut demo aksi bela Islam 212 dan juga 

informan 1 perempuan beragama Islam juga yang sekolah keprofesian sebagai 

apoteker. Khalayak ini memaknai jika memang benar Rizieq Shihab kalau 
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dilihat lagi merupakan seseorang yang seharusnya disini sebagai korban dan 

kasus tersebut dianggap ada motif politik yang sengaja bertujuan untuk 

menjatuhkan Rizieq Shihab karena dilihat dari kejadian sebelumnya yang 

pernah berselisih dengan mantan gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja (Ahok). 

Khalayak dalam tipe ini juga memaknai jika polisi seharusnya menangkap 

pelaku penyebarnya, walaupun pelaku penyebarnya itu anonim seharusnya 

polisi dapat menemukan pelaku penyebarnya tersebut. Pada pemberitaan 

kasus tersebut informan 4 juga memaknai kasus tersebut sebagai kasus yang 

ecek-ecek dan tidak seharusnya Interpol ikut andil dalam menanganinya 

karena Rizieq Shihab juga tidak ada pencekalan untuk kabur ke luar negeri 

dan dianggap Rizieq Shihab memang tidaklah bersalah. Informan 1 dan 

informan 4 dalam memaknai kesulitan polisi untuk membawa pulang Rizieq 

Shihab juga menyetujui jika seharusnya polisi meminta maaf dan melakukan 

rekonsiliasi kepada Rizieq Shihab karena dengan adanya itu dapat 

mempermudah penanganan kasus tersebut dan juga kegiatan Rizieq Shihab di 

Arab Saudi juga bukan untuk kabur melainkan melakukan ibadah dan juga 

mendatangi acara-acara penting dengan ulama. Hal ini dibuktikan dengan 

adanya foto-foto yang di upload oleh Rizieq Shihab. 

2. Tipe pemaknaan khalayak yang melakukan pemaknaan negosiasi (negotiated 

reading). Khalayak yang tergolong pada tipe atau posisi negosiasi melakukan 

pemaknaan pada pemberitaan IPW Sarankan Polisi untuk Minta Maaf ke 

Rizieq Shihab di instagram secara berbeda pada tiap konteks yang dibahas. 
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Informan pada posisi ini beragama Kristen dan bekerja sebagai driver grab di 

Semarang. Informan 3 memaknai kasus tersebut sebagai kasus yang ecek-ecek 

yang tidak seharusnya melibatkan Interpol, namun walaupun kasus tersebut 

bukanlah kasus yang besar seharusnya dapat segera diselesaikan dengan 

mencontoh kasus yang hampir sama dengan Ariel Peterpan dahulu. Sejalan 

dengan informan 3, informan 1 memaknai kasus tersebut sebagai kasus yang 

ecek-ecek karena kasus tersebut hanyalah sebuah privasi dari Rizieq Shihab 

yang memang seharusnya tidak disebarluaskan. Hal ini yang membuat 

rednotice polisi di tolak Interpol, namun walaupun begitu seharusnya dapat 

segera diselesaikan karena dapat berdampak besar. Informan 3 juga memaknai 

jika memang ada prosedur dari pihak kepolisian untuk rekonsiliasi sebaiknya 

dilakukan saja, namun jika bukti-bukti yang ada sudah dianggap dapat 

memenuhi, rekonsiliasi dianggap tidak perlu dilakukan. 

Khalayak menyadari dan tidak menyetujui jika pemberitaan tersebut 

memperlihatakan Rizieq Shihab seperti di kriminalisasi, akan tetapi khalayak 

juga menyetujui karena jika dilihat memang Rizieq Shihab seperti 

dikriminalisasi. Khalayak dalam hal ini tidak berani memberikan penilaian 

yang pasti dan terlihat pendapatnya menjadi berlawanan seolah tidak 

konsisten. Khalayak dalam hal ini melihat baik bahwa pemeberitaan tersebut 

memang memperlihatkan Rizieq Shihab seperti di kriminalisasi, tapi juga 

melihat jika penanganan polisi sudah dianggap tepat dalam menangani kasus 

tersebut. 
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3. Tipe pemaknaan khalayak yang melakukan pemaknaan secara oposisi atau 

berlawanan (oppositional reading). Khalayak yang tergolong dalam tipe ini 

merupakan seorang mahasiswa akhir jurusan Hukum yang beragama Islam. 

Khalayak memaknai pemberitaan IPW Sarankan Polisi untuk Minta Maaf ke 

Rizieq Shihab di instagram dengan berlawanan. Khalayak memaknai jika 

Rizieq Shihab memang seharusnya tepat sebagai tersangka jika dilihat dari 

undang-undang dan proses hukum yang berlaku di Indonesia. Informan 3 juga 

memaknai tuduhan kepada Rizieq Shihab yang seharusnya sebagai korban 

dianggap kurang tepat karena keputusan polisi yang menjadikan Rizieq 

Shihab sebagai tersangka sudah berdasarkan saksi dan bukti-bukti yang kuat. 

Pemaknaan mengenai ditolaknya rednotice oleh Interpol juga dimaknai 

informan 2 jika hal tersebut tidak bisa ditangani oleh Interpol karena Interpol 

hanya menangani kasus seperti genosida dan Bandar narkoba besar. Kasus 

tersebut bukanlah kasus yang ecek-ecek karena jika dilihat dari lingkup 

nasional kasus tersebut merupakan kasus yang besar karena dapat beerdampak 

besar bagi masyarakat Indonesia. Kesulitan polisi dalam membawa pulang 

Rizieq Shihab disini informan 2 dalam memaknainya polisi tidak seharusnya 

meminta maaf dan meminta rekonsiliasi kepada Rizieq Shihab. Khalayak 

memaknai jika memang Rizieq tidak bersalah seharusnya berani pulang dan 

membuktikan lewat hukum jika memang benar tidak bersalah, sedangkan 

untuk rekonsiliasi tidak perlu dilakukan jika hanya bertujuan untuk 

menghapus pidana Rizieq Shihab.   
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Khalayak dengan tipe pemaknaan oppositional reading menjadi khalayak 

yang paling menonjol dalam memaknai pemberitaan IPW Sarankan Polisi 

untuk Minta Maaf ke Rizieq Shihab di instagram. Khalayak disini 

memberikan pemaknaan yang sangat berlawanan dengan preferred reading. 

Khalayak memaknai pemberitaan IPW Sarankan Polisi untuk Minta Maaf ke 

Rizieq Shihab di instagram sebagai akal-akalan IPW selaku instasi yang 

mengawasi kinerja polisi untuk mencari kelemahan dari lembaga kepolisian. 

5.2 Saran 

Instagram sebagai sarana komunikasi massa perlu mempertimbangkan 

beberapa hal seperti teknik atau cara, tujuan, fungsi serta manfaat dalam 

pembuatan suatu berita atau informasi. Agus_bunyu selaku akun instagram yang 

sering menampilkan pemberitaan terkait kasus-kasus Rizieq Shihab mengenai 

chat konten pornografi sebaiknya tidak memberikan berita yang bersifat 

provokasi dan lebih factual dalam menyampikan berita. 

Khalayak sendiri, sebagai khalayak aktif sebaiknya lebih teliti dan jeli dalam 

menyikapi pemberitaan. Tidak hanya asal menghibur, tetapi juga dapat 

memberikan nilai positif dan informatif bagi khalayak itu sendiri.   

5.3 Implikasi Penelitian 

5.3.1 Implikasi Teoritis 

Penelitian ini menggunakan model dari Stuart Hall yaitu encoding-decoding 

sebagai teori yang mendukung penelitian. Teori ini mengidentifikasikan tiga 

posisi pemaknaan khalayak. Model encoding-decoding memandang khalayak 
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sebagai audiens yang aktif dalam menerima makna pesan yang ditawarkan 

media. Hasil dari penelitian juga sudah dipaparkan jika sebagian besar 

informan berada pada posisi pemaknaan dominan dimana informan memaknai 

teks berita sesuai dengan apa yang diarahkan oleh media. 

Peneliti berharap, penelitian yang telah dilakukan ini dapat menjadi referensi 

untuk memunculkan penelitian-penelitian yang lain menggukan metode yang 

serupa, yaitu dengan studi analisis resepsi dengan tema dan pembahasan yang 

baru dan lebih menarik. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan akan 

memberikan tambahan sumbangan dalam kajian media massa.  

5.3.2 Implikasi Praktis 

Rekomendasi praktis ini ditujukan untuk akun agus_bunyu di instagram 

dimana media tersebut memiliki peran sebagai wadah penyampai informasi 

juga sebagai kontrol sosial. Tetapi peran media massa ini mulai dikuasai oleh 

kalangan pemilik media yang berdampak pada pemberitaan yang sarat akan 

kepentingan. 

Peneliti berharap, dalam menampilkan sebuah berita hendaknya akun 

agus_bunyu tidak memberikan provokasi dan menampilkan kepentingan 

pribadi, melainkan harus objektivitas dan prinsip keseimbangan dalam 

menyusun sebuah berita, serta hindari opini-opini tambahan yang dapat 

menampilkan sisi subjektivitas. 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran untuk media yang 

bersangkutan, yakni akun agus_bunyu agar dapat selalu menjalankan 
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prakteknya sebagai media sosial yang dapat menjalankan fungsinya sebagai 

agen informasi yang baik. 

5.3.3 Implikasi Sosial 

Banyaknya pilihan informasi yang disajikan instagram tidak seharusnya 

membuat khalayak menerima pesan yang pasif tanpa mengolah isi pesan 

tersebut. Karena hal ini dapat memberikan dampak yang buruk, terutama 

untuk khalayak yang benar-benar menjadi konsumen media dan 

menjadikannya sebagai sesuatu yang paling sering digunakan.  

Pesan-pesan informasi yang disampaikan melalui instagram agar tidak 

membawa dampak buruk, sebaiknya khalayak lebih aktif dan selektif, 

menyesuaikan dengan tujuan dan kebutuhan masing-masing dan tidak mudah 

terpengaruh oleh isi teks dari media tersebut. 

Penelitian ini diharapkan dapat menggugah khalayak agar menjadi khalayak yang 

lebih aktif dan mampu mengolah makna isi pesan yang diterima dengan lebih kritis 

dalam menyikapi suatu informasi, serta dapat mensosialisasikannya dengan orang 

lain agar bisa bersama-sama menyikapi isi media dengan bijak. 


