
BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Dunia pemberitaan Indonesia saat ini diramiakan dengan pemberitaan 

mengenai kasus kriminalisasi Antasari Azhar, laporan Antasari Azhar kepada 

polri tentang kasus kriminalisasi yang dilakukan Susilo Bambang Yudohyono 

(SBY) terhadap dirinya membuat khalayak semakin penasaran akan kasus yang 

sudah lama berlalu. Berbagai aktor politik juga terlibat dalam laporan yang 

dilakukan Antasari Azhar ke Badan Reserse Kriminal Polri (Bareskim) seperti 

nama Hary Tanoesoedibjo sering disebut-sebutkan oleh Antasari dalam 

pemberitaan televisi. Laporan Antasari Azhar tentang kasus kriminalitas terhadap 

dirinya yang dilakukan Susilo Bambang Yudohyono (SBY) membuat polemik 

tentang grasi yang di berikan oleh Presiden Joko Widodo, tak hanya itu sebagian 

partai politik menanyakan bahkan ada yang menyinggung bahwa ini ada 

hubungannya dengan pilkada DKI Jakarta. 

 Kasus kriminalisasi Antasari Azhar kemudian menjadi perbincangan 

utama, baik berbagai media massa, maupun di setiap kehidupan khalayak. Tak 

hanya itu kasus ini menyangkut nama besar Presiden ke 6 Susilo Bambang 

Yudhoyono yang digadang-gadang oleh Antasari Azhar mengkeriminalisasi 

dirinya terhadap kasus pembunuhan Nasrudin Zulkarnaen. Ramainya pemberitaan 

terhadap kasus kriminaliasai Antasari Azhar ini telah dimuat di berbagai media 

baik cetak, elektronik maupun media online yang menjadi santapan publik 

sehingga menimbulkan berbagai opini dalam masyarakat.  



 Media dalam hubungannya dengan khalayak dan kekuasaan yang 

mewarnai di dalamnya tentu saja menempati posisi yang cukup strategis kerena 

adanya anggapan akan kemampuan media sebagai sumber pemenuhan kebutuhan 

akan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Media massa dapat menjadi alat 

untuk membangun sebuah opini publik dan ideologi dominan bagi kepentingan 

kelas dominan. Media massa juga diyakini memiliki kekuatan besar dalam 

pembentukan opini publik dan menjadi alat efektif dalam melancarkan 

propaganda politik. 

 Media massa memiliki pengaruh yang besar dalam pembentukan opini 

publik sehingga dalam hal informasi yang diberikan dapat mempengaruhi keadaan 

komunikasi sosial pada masyarakat. Pemberitaan mengenai kasus kriminalisasi 

Antasari Azhar yang menimbulkan berbagai opini publik dan berbagai pandangan 

masyarakat, apakah Antasari Azhar memang benar membunuh Nasrudi 

Zulkarnaen atau ada kriminalisasi yang di lakukan Susilo Bambang Yudhoyono 

terhadap dirinya, beberapa berita terkait kasus Antasari Azhar 

Jalan Panjang Antasari Azhar, dari Nasruddin ke Hary Tanoe 

Sabtu, 14 Maret 2009. Siang itu, setelah bermain golf di Lapangan Golf 

Modernland, Tangerang, Banten, Nasruddin Zulkarnaen dengan mobilnya 

bermaksud hendak ke kantor. Jam ketika itu menunjukkan pukul 13.00 WIB. 

Nasruddin duduk di kursi belakang, sebelah kiri. Setelah kurang lebih 5 menit 

keluar dari lokasi lapangan golf, saat melewati polisi tidur tiba-tiba mobil dipepet 

kendaraan bermotor dan Direktur PT Putra Rajawali Banjaran (PRB) itu ditembak 

dua kali di kepala. Dia pun meninggal di rumah sakit. Tak lama bagi polisi, ketika 

itu, untuk membongkar pembunuhan ini. Hanya berselang satu setengah bulan 

dari terbunuhnya Nasaruddin, polisi menangkap sembilan orang yang kemudian 

menjadi tersangka. Yang mengejutkan, di antara para tersangka terdapat Ketua 

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Antasari Azhar. Bahkan, dia disebut 

sebagai aktor intelektual. Nama lainnya yang ditangkap adalah Kombes Wiliardi 

Wizard, seorang perwira polisi yang disebut sebagai orang yang menyediakan 

senjata dan eksekutor. Kemudian Sigit Haryo Wibisono, pengusaha yang disebut 
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sebagai penyandang dana, serta Jerry Hermawan Lo yang disebut sebagai 

pengawas dan perantara. 

Kejutan di Persidangan 

Banyak kejutan yang terjadi dalam persidangan kasus ini. Seperti penyebutan 

adanya tim lain oleh para eksekutor, kemudian kesaksian Wiliardi yang 

menyatakan ia dalam tekanan saat pembuatan BAP serta adanya rekayasa 

mengarah pada Antasari. Demikian pula dengan keterangan saksi ahli balistik 

yang menyatakan bahwa peluru yang bersarang di kepala korban, berbeda dengan 

peluru pada senjata yang digunakan sebagai barang bukti. Sementara itu, 

keterangan saksi ahli forensik menyatakan, saat jenazah korban diserahkan dalam 

keadaan dimanipulatif, dalam keadaan tidak asli, luka sudah dijahit dan rambut 

sudah dipotong serta tanpa baju yang digunakan saat ditembak. Yang paling 

menghebohkan tentu saja rekaman pembicaraan terdakwa Antasari dan Rani 

Juliani, istri siri korban di kamar Hotel Grand Mahakam. Kejadian di Grand 

Mahakam inilah yang disebut-sebut sebagai latar belakang pembunuhan. 

Vonis untuk Tersangka 

Tanggal 23 Desember 2009, lima eksekutor Nasruddin divonis penjara oleh PN 

Tangerang antara 17 tahun dan 18 tahun penjara. Kemudian, pada Kamis 10 

Februari 2010, Antasari Azhar divonis 18 tahun penjara karena dinilai terbukti 

membunuh Direktur PT Putra Rajawali Banjaran (PRB) Nasruddin Zulkarnaen. 

"Mengadili, menyatakan terdakwa terbukti sah dan meyakinkan melakukan tindak 

pidana pembunuhan berencana. Terdakwa dijatuhi hukuman 18 tahun penjara," 

kata Ketua Majelis Hakim Herry Swantoro di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta 

Selatan. Vonis ini jauh lebih ringan dari hukuman mati yang sebelumnya 

dituntutkan kepada Antasari oleh jaksa penuntut umum. Sedangkan tiga terdakwa, 

yakni Sigit Haryo Wibisono divonis 15 tahun penjara, Kombes Williardi Wizard 

12 tahun penjara, dan Jerry Hermawan Lo lima tahun penjara. 

Antasari Bebas 

Sejak masuk bui, berbagai proses hukum ditempuh Antasari untuk membuktikan 

dirinya tidak bersalah. Banding, kasasi, hingga Peninjauan Kembali (PK) sudah 

dilakukan penasihat hukum Antasari. Tetapi hal ini tidak membuat mantan Kepala 

Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan itu bebas dari belenggu vonis yang menjeratnya. 

Setelah menjalani hukuman selama 7 tahun 6 bulan, ditambah pengurangan masa 

tahanan (remisi) selama 4,5 tahun, genap sudah 12 tahun lamanya Antasari 

menjalani vonis tersebut dan dia dinyatakan bebas bersyarat pada Kamis 10 

November 2016. Tidak sampai di situ, pada 23 Januari 2017, Presiden Joko 

Widodo atau Jokowi mengabulkan permohonan grasi yang diajukan Antasari 

Azhar. Grasi yang diberikan Presiden Jokowi adalah pengurangan hukuman 6 

tahun penjara. Artinya, Antasari menjadi manusia bebas, tak ada lagi jerat hukum 

yang membelenggu kehidupannya. Namun, itu ternyata bukan akhir cerita dari 

Antasari. Bertempat di Bareskrim Polri, Antasari Azhar berbicara mengenai kasus 



pembunuhan Nasruddin Zulkarnaen yang membuatnya menjadi terpidana. 

Antasari menyebut kasus itu merupakan kriminalisasi dan meminta mantan 

Presiden SBY jujur terhadap kriminalisasi itu. "Ini kilas balik bahwa sejak kecil 

saya diajari kejujuran oleh orangtua saya, untuk itulah saya mohon kepada Bapak 

Susilo Bambang Yudhoyono jujur, dia tahu perkara saya ini," ujar Antasari, 

Selasa (14/2/2017). Tak hanya menyebut nama SBY, Antasari juga mengatakan 

ada peran pengusaha Hary Tanoesoedibjo dalam kasus ini, serta kaitannya dengan 

kasus Aulia Pohan yang menjadi tersangka korupsi saat Antasari Azhar menjabat 

sebagai Ketua KPK. (http://news.liputan6.com/read/2855854/jalan-panjang-

antasari-azhar-dari-nasruddin-ke-hary-tanoe - diakses pada tanggal 09 maret 

2017) 

 Keterlibatan aktor-aktor politik dalam kasus yang menimpah Antasari 

Azhar membuat masyarakat semakin penasaran siapakah dalang dalam 

pembunuhan yang menimpah Direktur PT Putra Rajawali Banjaran (PRB) 

Nasruddin Zulkarnaen. Berbagai pemberitaan di media online yaitu jalan panjang 

kasus yang menimpah Antasari Azhar belum selesai, masih banyak realitas yang 

tersembunyi yang belum terbongkar ke ranah publik bahkan Hary Tanoesoedibjo 

pemilik MMCTV serta Presiden ke 6 Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono ikut 

terlibat dalam kasus ini yang menurut Antasari Azhar bicarakan ke ranah publik. 

 Media massa saat ini khususnya media online memberitakan tentang 

Antasari Azhar yang melaporkan Susilo Bambang Yudhoyono ke Badan Reserse 

Kriminal Polri (Bareskim) tentang kasus yang mengkriminalisasi dirinya saat 

Antasari Azhar terjerat kasus pembunuhan Nasrudin Zulkarnaen dan menjadi 

topik utama pada media berita televisi dan media online tanah air. Sosok utama 

yang dihasilkan dari pemberitaan Antasari Azhar berlanjut menghasilkan atau 

menciptakan informasi yang menjadi berita utama serta topik diskusi di berbagai 

media tanah air baik televisi maupun portal berita online. Media massa membuat 

seseorang atau kelompok tertentu menanamkan pesan tertentu melalui informasi-
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informasi yang penyajiannya seringkali disetting dan dari media massa orang bisa 

menceritakan dirinya untuk menaikan pamor tokoh tertentu bahkan menjatuhkan 

figur lawan. Laporan Antasari Azhar ke Badan Reserse Kriminal Polri (Bareskim) 

serta pernyataan Antasari Azhar mengenai kasus kriminalisasi terhadap dirinya: 

 Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Antasari Azhar, 

 buka-bukaan soal kasus yang pembunuhan yang menjeratnya hingga 

 mendekam di penjara. Dia membeberkan beberapa tokoh nasional yang 

 diduga terlibat di balik kasusnya itu. 

 Antasari mengaku mempunyai bukti terkait pertemuannya dengan Ketua 

 Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo, yang dilakukan sekitar Maret 

 2009. Bos MNC Group itu disebut-sebut diutus Cikeas agar Antasari tidak 

 menahan besan SBY, Aulia Pohan, terkait kasus korupsi di Bank 

 Indonesia (BI). "Ada bukti orang. Yang melihat dia datang, yang melihat 

 pertemuan itu," ucap Antasari sebelum meninggalkan Bareskrim, Jakarta, 

 Selasa (14/2/2017). Namun, Antasari enggan menyebut nama saksi 

 tersebut. "Ada bekas ajudan saya. Beliau waktu itu anggota Polri," ungkap 

 dia. (http://news.liputan6.com/read/2856244/antasari-sebut-punya-saksi-

 pertemuannya-dengan-hary-tanoe - diakses pada tanggal 03 maret 2017) 

 Laporan Antasari Azhar ke Badan Reserse Kriminal Polri (Bareskim) 

membuat masyarakat penasaran dengan kasus yang menimpah Antasari Azhar 

dulu terhadap pembunuhan bos besar PT Putra Rajawali Banjaran Nasrudin 

Zulkarnaen apakah ada kriminilisasi terhadap Antasari Azhar yang dilakukan 

Susilo Bambang Yudhoyono agar besan Susilo Bambang Yudhoyono, Aulia 

Pohan tidak di tangkap oleh Komisi Pemberatasan Korupsi karena kasus dana BI, 

berikut peranyataan Antasari Azhar agar Susilo Bambang Yudhoyono jujur 

terhadap publik tentang kasus pembunuhan Nasrudin Zulkarnaen : 

 "Kepada Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, jujur. Beliau tahu perkara saya 

 ini.  Beliur jujur cerita apa yang beliu alami dan apa yang beliau perbuat. 

 Beliau perintahkan untuk merekayasa mengkriminalisasi Antasari. Beliau 

 cerita, saya mohon pada hari ini," beber Antasari Azhar, Mantan Ketua 

 KPK. 
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 "Ada malam-malam ke rumah saya, orang itu siapa. Orang itu Hary 

 Tanoesoedibjo, beliau diutus Cikeas waktu itu, siapa di Cikeas. Datang ke 

 rumah saya supaya jangan menahan Aulia Pohan," 

 (http://tv.liputan6.com/read/2856427/video-antasari-azhar-minta-sby-jujur 

 - diakses pada tanggal 03 maret 2017) 

 Pemberitaan diatas ini mendapat berbagai kritikan dari partai politik baik 

dari khalayak, banyak terturah di berbagai media massa, dari berita tersebut media 

massa memiliki peran penting dalam membentuk persepsi masyarakat. Posisi 

audiensi (pembaca surat kabar cetak maupun online, pendengar radio, ataupun 

penonton televisi) hanya diperlukan sebagai konsumen. Cara kerja media dalam 

memberitakan kasus-kasus yang menimpah tokoh politik terlihat membuat 

khalayak bingung dengan apa yang terjadi di dunia politik saat ini.  

 Di Indonesia media menjadi kekuatan yang cukup besar dalam menggiring 

opini publik, semua ini tak lepas dari kekuatan media dalam memberitakan suatu 

fenomena atau peristiwa. Sementara di sisi lain, masyarakat sebagai audiens yang 

menelan mentah-mentah apa yang disajikan oleh media melalui beritanya. 

Ketergantungan yang tinggi terhadap media sebagai alat yang ikut menentukan 

dan membentukan apa dan bagaimana masyarakat. Hal ini selaras pada pandangan 

bahwa media adalah penyalur kontruksi realitas, karena ketika masyarakat 

tergantung kepada media, kemungkinan akan tergiring oleh kontruksi yang 

dilakukan media menjadi cukup besar. Realitas sosial merupakan hasil kontruksi 

sosial dalam proses komunikasi tertentu. Pemaknaan terhadap realitas dilakukan 

media melalui pemilahan dan pendefisian fakta, selain penggunaan Bahasa dalam 

menuliskan berita. Melalui kontruksi sosial media, dapat dijelaskan bagaimana 

media massa membuat gambaran tertentu realitas (Sobur, 2001:89).  



 Media massa bukanlah sesuatu yang bebas dan independen tetapi memiliki 

keterkaitan dengan realitas sosial, ada berbagai kepentingan yang bermain dalam 

media massa. Di samping kepentingan ideologi antara masyarakat dengan negara, 

dalam diri media massa juga terselubung kepentingan yang lain, misalnya 

kepentingan kapitalisme, pemilik modal, kepentingan keberlangsungan lapangan 

kerja bagi karyawan. Dalam kondisi dan posisi seperti ini, media massa tidak 

mungkin berdiri statis di tengah-tengah, dia akan bergerak dinamis di antara 

pusaran-pusaran kepentingan yang sedang bermain. Kenyataan inilah yang 

menyebabkan bias berita di media massa adalah sulit dihindari (Sobur, 2001:30) 

1.2 Rumusan Masalah 

 Media massa adalah tempat dimana narasumber, jurnalis dan pembaca 

bertemu dan menyampaikan berbagai informasi kepada khalayak. Media massa 

memiliki latar belakang dan kepentingan yang berbeda-beda, sehingga juga bisa 

memiliki sudut pandang tersendiri dalam memaknai suatu peristiwa yang 

diberitakan. Pemberitaan mengenai laporan Antasari Azhar ke Badan Reserse 

Kriminal Polri (Bareskim) tentang bahwa dirinya di kriminalisasi oleh berbagai 

pihak dalam kasus pembunuhan Nasrudin Zulkarnaen, kasus ini mendapat banyak 

perhatian dari masyarakat. Adanya laporan yang dilakukan Antasari Azhar ke 

Badan Reserse Kriminal Polri (Bareskim) ini memiliki porsi pemberitaan secara 

intensif dilakukan oleh media kepada masyarakat, dimana masyarakat sebagai 

penerima informasi yang memiliki perspektif berbeda satu sama lain. 



 Media dalam mengolah dan memberitakan kasus ini secara mendalam 

serta diulang terus menerus, pada pemberitaan tersebut khalayak membaca dan 

menginterpretasikan teks yang disajikan oleh media melalui cara yang aktif. 

Beberapa khalayak mungkin menerima makna yang sama diberikan oleh media 

tetapi beberapa khalayak lainya menggunakan ide dan pengalamannya untuk 

menegosiasikan makna mereka sendiri, bahkan ada yang menentang makna yang 

disampaikan media. Setiap perbedaan ini membuat masing-masing individu 

berbeda pula dalam berpikir dan bertindak. Terdapat berbagai pemberitaan di 

portal berita online mengenai kasus Antasari Azhar membuat masyarakat bingung 

dengan informasi yang di berikan oleh media. Pemaknaan tersebut belum tentu 

sama dengan pemaknaan yang diterima orang lain pada saat membaca 

pemberitaan kasus Antasari Azhar di portal berita lainnya. Selanjutnya masalah 

yang diteliti dalam penelitian ini dirumuskan ke dalam pertanyaan “Bagaimana 

resepsi khalayak terhadap pemberitaan kasus Antasari Azhar dalam portal berita 

online 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Penelitain ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana resepsi 

khalayak terhadap pemberitaan kasus Antasari Azhar dalam portal berita online. 

 

 

 



1.4 Signifikansi Penelitian 

1.4.1 Signifikansi Teoritis  

 Secara Teoritis, penelitian ini merupakan usaha untuk mengembangkan 

pemikiran teoritik di bidang Ilmu Komunikasi, komunikasi juga mencakup proses 

produksi dan penukaran makna yang menekankan pada bagaimana pesan atau teks 

berinteraksi dengan orang untuk memproduksi makna sehingga dalam proses 

tersebut tidak terlepas dari adanya berbagai macam kepentingan yang 

menyertainya. Hal ini sesuai dengan teori kontruksi sosial bahwa media 

menyampaikan berita yang merupakan hasil kontruksi dari media. Media 

bukanlah lembaga yang objektif, karena media tidak lepas dari unsur kepentingan 

dalam menyusun suatu peristiwa menjadi suatu berita, bahwa tidak semua orang 

percaya dengan apa yang diberitakan oleh media mereka memiliki persepsi yang 

berbeda satu sama lain. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan analisa 

mendalam mengenai proses encoding berita di media massa dan proses decoding 

khalayak terhadap berita-berita di media massa. 

1.4.2 Signifikansi praktis  

 Secara praktis penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi 

dan pandangan baru kepada pembaca mengenai interpertasi khalayak terhadap 

pemberitaan kasus Antasari Azhar dalam portal berita online. Peneliti juga 

diharapkan dapat membuat khalayak lebih cerdas dalam mengkonsumsi media 

online. 

 



1.5 Kerangka Teori 

1.5.1. State of The Art 

 Terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang mendukung penelitian 

penulis, diantarnya adalah penelitian pertama yang dilakukan oleh Devia 

Kurniasari (2011) yaitu resepsi khalayak terhadap kasus K.H Zainuddin mz pada 

go spot rcti. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan 

analisis resepsi, menggunakan model encoding-decoding Struat Hall untuk 

menjelaskan jalannya proses encoding-decoding tayangan infotainment. Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa khalayak aktif dalam menginterpretasikan 

tayangan infotainment yang diterimanya. Interpertasi khalayak terbagi dalam 3 

posisi pemaknaan yaitu dominat reading, khalayak memaknai tayangan 

infotainment sesuai dengan preffered reading (makna dominan). 

 Penelitian kedua dilakukan oleh Neazar Astina Prabawani (2014) yaitu 

analisis resepsi terhadap pemberitaan penanggkapan kasus narkoba Rafi Ahmad 

pada tabloid cempaka. Penelitian tersebut menggunakan metode kualitatif dengan 

pendekatan analisis resepsi dengan menggunakan model encoding-decoding 

Struart Hall. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa khalayak aktif dalam 

menginterpretasikan berita infotainment dalam tabloid Cempaka yang 

diterimanya. Informan menerima informasi yang disajikan dalam tabloid cempaka 

sehingga pemaknaan informan cenderung termasuk dalam posisi negotiated 

reading. Proses konsumsi dan produksi makna berpengaruh pada latar belakang, 



tingkat pendidikan dan pekerjaan informan menjadi faktor penting yang 

membedakan pemaknaan mereka. 

 Penelitian ketiga dilakukan oleh Angga Widhi Saputro (2013) yaitu 

resepsi pemirsa tentang diskriminasi gender dalam tayangan kakek-kakek narsis di 

trans tv. Penelitian ini menggunakan analisis resepsi penonton perempuan yang 

menyaksikan tayangan kakek-kakek narsis terhadap bentuk diskriminasi yang 

muncul, sebagai suatu bentuk perlawanan terhadap kekuasaan laki-laki dimedia. 

Penilitian ini menggunakan teori pemaknaan Stuart Hall dengan model encoding-

decoding untuk menganalisis resepsinya. Sedangkan teori utamanya yakni 

menggunakan teori feminism radikal, juga digunakan teori standpoint sebagai 

pendukung. Hasil penelitian ini menunjukan, para pemirsa meresepsi ke dalam 

tiga pemakanaan yang diantaranya yaitu dominan, negosiasi dan oposisi. 

 Penelitian kempat dilakukan oleh Asiyah Fatin (2013) yaitu analisis 

penonton perempuan yang sudah menikah terhadap kekerasaan pada perempuan 

di film die fremde (when we leave). Penelitian tersebut menggunakan metode 

kualitatif dengan pendekatan analisis resepsi dengan menggunakan model 

encoding-decoding Struart Hall. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa 

khalayak sudah mempunyai pemahaman yang tidak sama, pandangan 

komunikator dan komunikan berbeda atas kekerasan terhadap perempuan yang 

terjadi pada film Die Fremde (When We Leave). Informan menunjukkan bahwa 

apa yang ditampilkan oleh film Die Fremde (When We Leave) ini tidak sesuai 

dengan apa yang terjadi di sekitar mereka. Menurut para informan, kekerasan 



terhadap perempuan tidak perlu terjadi hanya karena perbedaan peran antara laki-

laki dan perempuan, baik dalam masyarakat atau pun keluarga. 

 Penelitian kelima dilakukan oleh Triansari Prahara (2016) yaitu 

interpretasi penonton terhadap konglomerasi media dalam film (analisis penonton 

terhadap konglomerasi media dalam film “dibalik frekuensi”). Penelitian tersebut 

menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan analisis resepsi dengan 

menggunakan model encoding-decoding Struart Hall. Hasil penelitian 

menunjukkan film Di Balik Frekuensi (2013) dimaknai oleh informan sebagai 

film dokumenter yang menampilkan wajah media pasca reformasi di Indonesia. 

Selain itu film ini juga mencoba menyampaikan pesan konglomerasi media serta 

penggambaran dampak yang terjadi melalui adegan dan dialog yang diangkat dari 

advokasi kasus Luviana dan kisah perjuangan Hari Suwandi terhadap 

kesejahteraan masyarakat Sidoarjo akibat bencana lumpur gas. Dalam proses 

konsumsi dan produksi makna terhadap film Di Balik Frekuensi, perbedaan latar 

belakang pendidikan, sosial budaya, dan pengalaman informan menjadi faktor 

yang penting yang membedakan pemaknaan mereka. 

 Penelitian ini serupa dengan penelitian sebelumnya yaitu menggunakan 

metode penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis resepsi yang berfokus 

pada teks yang mengarah pada tiga utama pembacaan khalayak sesuai dengan apa 

yang dikemukakan oleh Hall, namun Ada beberapa hal yang membedakan 

penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Penelitian sebelumnya lebih fokus 

pada pemberitaan dalam media massa cetak dan media elektronik. Pembeda 

penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah peneliti lebih menfokuskan 



kajian analisis resepsi pemberitaan pada portal berita online dan peneliti ingin 

mengkaji mengenai Resepsi Khalayak Terhadap Pemberitaan Kasus Antasari 

Azhar Dalam Portal Berita Online.  

1.5.2 Teori Kontruksi Sosial 

 1.5.2.1 Paradigma konstruksionis 

 Paradigma konstruksionisme yang diperkenalkan oleh sosilog interpertif 

Peter L. Berger dan Thomas Luckman. Berger dan Luckman meringkas teori 

mereka dengan menyatakan “realitas terbentuk secara sosial” (Polomo, 2007: 

301). Mereka memandang bahwa manusia dan masyarakat adalah produk yang 

dialektis, dinamis, dan plural secara terus menerus. Masyarakat tidak lain adalah 

produk manusia, namun secara terus menerus mempunyai aksi kembali terhadap 

pengasilannya. Sebaliknya manusia adalah hasil produk masyarakat. (Eriyanto, 

2002: 13) 

 Menurut Berger dan Luckman kontruksi dibangun oleh individu dan 

masyarakat. Kontruksi sosial yang dimaksud adalah realitas subyektif dan 

simbolis. Dengan landasan pemikiran teori kontruksi sosial yang menjelaskan 

bagaimana realitas terbentuk. Pemikiran Berger dan Luckman memberi gambaran 

bahwa realitas dalam bentuk berita bukanlah sebuah cermin dari realitas. Namun 

berita dipahami sebagai sebuah hasil dari kontruksi peristiwa atau fakta yang 

dilakukan media. 

 Paradigma ini mempunyai posisi atau pandangan tersendiri terhadap media 

dan teks berita yang dihasilkannya. Bagi Berger, realitas tidak terbentuk secara 



ilmiah, tidak juga sebagai sesuatu yang diturunkan dari tuhan. Setiap orang dapat 

memiliki kontruksi yang berbeda-beda tentang suatu realitas. Selain plural, 

kontruksi sosial juga bersifat dinamis. Suatu realitas dapat mempunyai dimensi 

obyektif maupun subyektif. (Eriyanto, 2002: 16-17). Realitas itu sendiri, tidaklah 

dianggap sebagai cerminan dari suatu peristiwa, namun realitas lebih mirip 

layaknya sebuah benda yang dilihat melalui lensa, apakah lensa cembung atau 

cekung yang digunakan. 

 Paradigma konstruksionis memiliki penilaian sendiri bagaiamana media, 

wartawan, dan teks berita dilihat. Pada pendekatan konstruksionis, fakta 

merupakan kontruksi atas realitas. Kebenaran suatu fakta bersifat relatif, sesuai 

dengan konteks tertentu. Sebaliknya, ia menolak pandangan bahwa ada fakta yang 

riil yang diatur oleh kaidah-kaidah tertentu yang berlaku universal. Media di 

dalam pandangan konstruksionis adalah sebagai agen kontruksi pesan, bukan 

sebagai saluran pesan. Berita dianggap tidak mungkin menjadi cerminan dan 

refleksi atas realitas, karena berita yang terbentuk merupakan kontruksi atas 

realitas yang terjadi dilapangan. 

 1.5.2.2 Kontruksi Sosial Melalui Media Massa 

 Kontruksi sosial memiliki arti yang luas dalam ilmu sosial. Hal ini 

biasanya dihubungkan pada pengaruh sosial dalam pengalaman hidup sesorang. 

Kontruksi sosial dilihat sebagai bagian dari hegomoni ‘penguasa ekonomi’ 

terhadap masyarakat pemirsa. Konteks ini terlihat jelas di saat gagasan kontruksi 

sosial menjadi bagian dari alat kapitalis, sehingga hegomini juga dapat dilihat 



sebagai bagian dari alat kapitalis dalam mengkontruksi ideologi masyarakat 

tentang diri dan kebutuhan hidupnya.   

 Media bukanlah lembaga yang objektif, karena media tidak lepas dari 

unsur kepentingan dalam menyusun suatu peristiwa menjadi suatu berita. Ada 

berbagai kepentingan yang bermain dalam media massa. Disamping kepentingan 

ideologi masyarakat dengan negara, dalam diri media massa juga terselumbung 

kepentingan yang lain, seperti kepentingan ekonomi perusahaan media itu sendiri. 

Hal tersebut yang menjadi alasan mengapa media tidak dapat bersikap netral atau 

obyektif dalam menyusun suatu berita. Berita mengenai kasus yang menimpah 

Antasari Azhar tersusun dengan melibatkan berbagai kepentingan dan tujuan 

media. Kepentingan-kepentingan itulah yang pada akhirnya akan menentukan 

fokus dan isi berita mengenai kasus Antasari Azhar.  

 Berita yang disajikan oleh media massa, sesungguhnya merupakan suatu 

hasil kontruksi dari media dan wartawan. Berita adalah hasil dari pertarungan 

wacana antara berbagai kekuatan dalam masyarakat yang selalu melibatkan 

pandangan dan ideologi wartawan atau media. Media pada dasarnya tidak 

memproduksi, melainkan menentukan (to define) realitas melalui pemakaian kata-

kata yang terpilih. Oleh karena itu, pemaknaan yang berbeda merupakan 

pertarungan di mana memasukkan Bahasa di dalamnya. (Eriyanto, 2008: 37-38). 

 Dalam hal berita, kurang lebih terdapat kesepahaman antara ilmuwan 

media bahwa gambaran realitas yang diberikan  adalah kontruksi selektif yang 

terbuat dari bagian-bagian informasi yang nyata dan pengamatan yang disatukan  



dan diberikan makna melalui kerangka, sudut pandang dan perspektif tertentu. 

Kontruksi sosial merujuk pada proses dimana peristiwa, orang, nilai, dan ide 

pertama-tama dibentuk atau ditafsirkan dengan cara tertentu dan prioritas, 

terutama oleh media massa, membawa pada kontruksi pribadi atas gambaran besar 

realitas. Beberapa ciri-ciri dari konstruksionisme sosial adalah: 

a. Masyarakat adalah realitas yang dikostruksikan ali-alih tetap. 

b. Media menyediakan bahan untuk produksi realitas tersebut. 

c. Makna adalah apa yang ditawarkan oleh media, tetapi dapat dinegosiasikan atau 

ditolak. 

d. Media secara aktif memproduksi makna tertentu. 

e. Media tidak dapat memberikan penilaian objektif terhadap realitas sosial karena 

semua fakta merupakan hasil penafsiran (McQuail, 2011:110-111). 

 Terjadi pembentukan kontruksi di masyarakat melalui tiga tahap yang 

berlangsung secara generik. Pertama, kontruksi realitas pembenaran, kedua, 

kesedian dikontruksi oleh media massa, dan ketiga, sebagai pilihan konsumtif. 

Tahap pertama adalah kontruksi pembenran sebagai suatu bentuk konstruksi 

media massa yang terbagun di masyarakat yang cenderung membenarkan apa saja 

yang ada atau tersaji di media massa sebagai sebuah realitas kebenaran. Informasi 

media massa sebagai otoritas sikap untuk membenarkan sebuah kejadian. 

 Tahap kedua adalah kesedian dikontruksi oleh media massa, yaitu sikap 

generic dari tahap yang pertama. Bahwa pilihan seseorang untuk menjadi 



pembaca dan pemirsa media massa adalah karena pilihannya untuk bersedia 

pikiran-pikirannya di konstruksi oleh media massa. Tahap ketiga adalah 

menjadikan konsumsi media massa sebagai pilihan konsumtif, di mana seseorang 

secara habit tergantung pada media massa. Media massa adalah bagian kebiasaan 

hidup yang tidak bisa dilepaskan, tiada hari tanpa membaca koran pada tingkatan 

tertentu seseorang merasa tak mampu beraktivitas apabila ia belum membaca 

koran atau menonton televisi pada hari itu. (Bungin, 2006: 199) 

 Berger dan Luckman menggambarkan proses sosial melalui tindakan dan 

interkasinya, dimana individu menciptakan secara terus menerus suatu realitas 

yang dimiliki dan dialami bersama secara subjektif. Hal ini dikarenakan apa yang 

diketahui tentang dunia dipengaruhi oleh interkasi sosial antar individu, 

penamaan, penggambaran, serta pengubahan realita personal dalam kehidupan ini. 

Paradigma konstruksionis menganalisis penggunaan Bahasa verbal dan non verbal 

yang digunakan dalam menentukan realitas. 

 Berger dan Luckman menjelaskan realitas sosial dengan memisahkan 

pemahaman anatara “kenyataan” dan “pengetahuan”. Realitas diartikan sebagai 

kualitas yang terdapat di dalam berbagai realitas, yang diakui memiliki 

keberadaan (being) yang tidak tergantung kepada kehendak kita. Sementara itu, 

pengetahuan disefinisikan sebagai kepastian bahwa berbagai realitas itu nyata 

(real) dan memiliki karakteristik yang spesifik.  

 Bahasa yang digunakan dalam berita mengenai kasus Antasari Azhar oleh 

media masa, akan menentukan gambaran atau makna yang muncul dalam diri 



khalayak mengenai kasus tersebut. Pemaknaan masing-masing individu dalam 

khalayak terhadap isi suatu berita akan tergantung pada pemahamannya pada 

bahasa yang digunakan oleh media. 

1.5.3 Paradigma penelitian 

 Paradigma adalah teori dasar atau cara pandang yang fundamental, 

dilandasi nilai-nilai tertentu, dan berisikan teori pokok, konsepsi, asumsi, 

metodologi atau cara pendekatan yang dapat digunakan para teoritis dan praktisi 

dalam menanggapi sesuatu permasalahan baik dalam kaitan pengembangan ilmu 

maupun dalam upaya pemecahan permasalahan bagi kemajuan hidup dan 

kehidupan kemanusiaan (Mustopaddidijaja, 2000: 9). Paradigma sebagai 

konstelasi konsep, nilai—nilai persepsi dan praktek yang dialami bersama oleh 

masyarakat, yang membentuk visi khusus tentang realitas sebagai dasar tentang 

cara mengorganisasikan dirinya (Capra, 1996:49). Dalam tataran teoritik terdapat 

3 paradigma utama yang dijadikan landasan berpikir untuk melakukan penelitian 

terhadap realitas sosial. Ketiga paradigma tersebut adalah positivisme, interpretif 

dan kritis yang memberikan penjelasan berbeda tentang hal-hal yang berkaitan 

dengan realitas sosial keberadaan manusia, sifat ilmu dan tujuan dari ilmu sosial.  

 Penelitian ini menggunakan paradigma interpretif, paradigma ini melihat 

realitas sebagai sesuatu yang subjek, diciptakan bukan ditemukan dan 

diinterpretasikan, partisipasi peneliti sangat ditekankan (Richard west dan lynn H 

tuner, 2008:75). Pendekatan ini terdapat lebih sedikit penekanan pada objektivitas 

kerena sifat objektif yang mutlak sangat tidak penting, akan tetapi hal ini tidak 



berarti bahwa peneliti pada tradisi ini harus bergantung pada apa yang dikatakan 

oleh partisipan tanpa ada penilaian di luar diri peneliti. Paradigma interpertif 

memahami sebuah realitas sosial terjadi dalam ruang dan waktu tertentu. 

Paradigma ini beranjak dari pengamatan terhadap individu, bagaimana individu 

menginterpretasikan realitas sosial menurut pemahaman mereka masing-masing 

teori-teori interpretif menggambarkan proses pikiran aktif untuk mengingat 

kembali pengalaman individu atas kejadian apapun yang dialaminya. Teori-teori 

interpretif menggambarkan proses pikiran aktif untuk mengingat kembali 

pengalaman individu atas kejadian apapun yang dibaca, dilihat, atau di dengar 

(Littlejohn, 2009:420).  

 Thomas Lindlof menyoroti tiga genre komunitas interpertif. Karena 

komunitas interpertif memiliki pemaknaannya sendiri untuk media, genre-genre 

ini mendasari tipe umum hasil-hasil media yang diciptakan oleh interaksi dalam 

komunitas interpertif. Ketiga genre tersebut adalah (1) isi, (2) interpertasi, dan (3) 

tindakan sosial. Kelompok pertama yang menggolongkan komunitas interpertif 

adalah isi (content), yang terdiri atas tipe-tipe program dan media yang 

dikonsumsi oleh komunitas. 

 Selanjutnya, kelompok interpertif berkembang di sekitar pemaknaan 

bersama. Anggota sebuah komunitas menafsirkan isi program dan media lain 

dengan cara yang sama terkahir genre tindakan sosial (social action) adalah 

tatanan perilaku bersama terhadap media yang bersangkutan, termasuk bukan 

hanya bagaimana isi media dikonsumsi (kapan dan dimana media itu dilihat), 



tetapi juga cara-cara isi media tersebut memengaruhi perilaku anggota komunitas 

itu (Littlejohn, 2009;421).  

 Setiap anggota kelompok interpertif akan menjalani proses dari yang 

sebelumnya tidak mengetahui menjadi mengetahui makna yang disampaikan oleh 

media. Makna tersebut diterjemahkan secara utuh. Setiap anggota kelompok akan 

memiliki hasil pemaknaan yang berbeda-beda sesuai dengan pengalaman dan latar 

belakang yang dimilikinya. Pemikiran interpertif menekankan pada pengalaman 

subjektif seseorang memahami fenomena disini, fenomena tentang pemberitaan 

kasus antasari azhar. Melihat apa yang sebenarnya terjadi pada individu pembaca 

portal berita online dalam mengkonsumsi teks media dan bagaimana mereka 

memandang dan memahami teks media yang di tawarkan oleh portal berita online. 

1.5.4 Analisis resepsi 

 Berita yang muncul di media massa yang diterima khalayak luas, belum 

tentu akan dimaknai khalayak sesuai dengan maksud atau tujuan media. Karena 

sesungguhnya makna dalam teks berita akan muncul pada saat berita diresepsi, 

adalah ketika teks berita dibaca, dilihat, atau didengar oleh khalayak. Analisis 

resepsi meneliti bagaimana khalayak mengkontruksi makna diluar dari apa yang 

ditawarkan oleh media. Dengan kata lain, khalayak memproduksi makna sendiri, 

tidak hanya menerima begitu saja teks berita yang disajikan oleh media. Khalayak 

mengkodekan kembali atau menginterpretasi teks berita sesuai dengan latar 

belakang sosial, budaya, dan pengalaman subjektif yang dimiliki masing-masing 

khalayak. 



 Seperti halnya konsep diatas, makna pada berita kasus Antasari Azhar 

tidak melekat pada teks berita, karena khalayaklah yang memberikan makna 

terhadap pemberitaan kasus tersebut. Makna pada pemberitaan kasus Antasari 

Azhar di media massa, akan muncul pada saat berita mengenai kasus Antasari 

Azhar yang sama, dapat dimaknai secara berbeda-beda oleh masing-masing 

khalayak. 

 Analisis resepsi berpandangan bahwa khalayak memproduksi sendiri 

makna dari berita yang disampaikan oleh media. Secara aktif mereka mencari 

yang diinginkan dari media massa. Jika menemukannya, lalu melakukan 

interpretasi sesuai dengan prediposisi dan kebutuhannya. Dalam diri khalayak, 

terdapat khalayak yang kritis yang tidak begitu saja menerima informasi dari 

media. Khalayak yang kritis ini mampu menyeleksi, mengolah, dan memahami 

informasi dengan baik. Berdasarkan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki, 

mereka dapat memilah, memilih, dan mengadopsi informasi yang menurutnya 

baik dan bermanfaat bagi dirinya, dan mereka juga dapat mengabaikan informasi 

yang dinilai tidak dibutuhkan. 

 Dalam analisis resepsi disebutkan bahwa khalayak akan 

menginterpretasikan teks berita sesuai dengan latar belakang sosial, budaya, dan 

pengalaman subjektif yang dimiliki masing-masing khalayak. Perbedaan latar 

belakang membuat interpertasi terhadap isi berita menjadi berbeda-beda. Latar 

belakang budaya sosial, pendidikan, pengetahuan, serta interpretative 

communities yang dimiliki masing-masing khalayak berpengaruh pada resepsi 

khalayak terhadap berita-berita seputar kasus pada Antasari Azhar di portal berita 



online yang diterimanya. Jadi, meskipun khalayak menerima berita-berita kasus 

Antasari Azhar di portal berita online yang sama, namun perbedaan latar belakang 

membuat resepsi khalayak terhadap berita kasus Antasari Azhar di portal berita 

online berbeda-beda. 

 Individu dalam khalayak yang mendapatkan terpaan pemberitaan tentang 

kasus Antasari Azhar di portal berita online akan menegosiasikan informasi yang 

mereka terima dari pemberitaan di media sesuai dengan latar belakang budaya, 

psikologi, dan fisik mereka masing-masing. Hal ini akan membuat pemaknaan 

yang dihasilkan dari masing masing individu dalam khalayak berbeda satu sama 

lain. 

 Peran aktif audiens dalam memaknai teks juga dapat terlihat pada model 

encoding atau 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 mereka dalam menerima pesan. 

 Teks media biasanya mengarahkan pemaknaan khalayak ke arah yang 

diinginkan. Bagaimana mengetahui makna dominan yang ditawrakan oleh media, 

kita bisa melakukan pembacaan alternatif yang berbeda dengan pemaknaan yang 

ditawarkan oleh media. Biasanya perbedaan muncul karena posisi sosial atau 

pengalaman budaya antara pembaca dan produsen media. 



 Stuart Hall menjelaskan model encoding atau decoding sebagai 

pendekatan yang melihat penonton sebagai korban, dan penonton sebagai pemilik 

hak. Dia mengungkapkan bahwa teks media memiliki arti yang spesifik yang 

dikodekan ulang namun penerimaan penontoan ditentukan dari bagaimana mereka 

membaca teks tersebut 

 Pesan yang telah dikirimkan akan menimbulkan berbagai macam efek 

kepada audiens. Menurut Hall (1997:43) terdapat tiga tipe utama dari pemaknaan 

atau pembacaan khalayak terhadap teks media:  

 Dominat-hegomonic position yaitu kedaan di mana audines menerima 

makna dari sebuah pesan dan menjadikannya kembali sesuai dengan makna yang 

dimaksud oleh pengirim. Audiens setuju dengan nilai dominan yang diekspresikan 

dengan “preffered reading” dari sebuah teks. 

 Negotiated position yaitu keadaan dimana khalayak memahami hampir 

sama dengan apa yang didefinisikan dan ditandakan. Audiens bisa menolak 

bagian yang dikemukakan, di pihak lain akan menerima bagian lain. 

 Oppositional position yaitu keadaan di mana audiens menerima kode atau 

pesan dan membentuknya kembali dengan kode alternatif. Dalam bentuk yang 

ekstrim, mereka mempunyai pandangan yang berbeda langsung menolak 

pandangan dari pesan tersebut. Audiens tidak setuju dengan nilai dominan yang 

diekspresikan oleh “preffered reading” dari teks media.  



 Peran aktif khalayak di dalam memaknai teks media dapat dilihat pada 

premis-premis dari model encoding/decoding Stuart Hall merupakan dasar dari 

analisis resepsi: 

1. Peristiwa yang sama dapat dikirimkan atau diterjemahkan lebih dari satu 

cara 

2. Peran selalu mengandung lebih dari satu potensi pembacaan, tujuan pesan 

dana arah pembacaan memang ada, tetapi itu tidak akan bisa menutup 

hanya menjadi satu pembacaan saja: mereka masih polisemi (secara 

prinsip masih memungkinkan munculnya variasi interpretasi) 

3. Memahami pesan juga merupakan praktek yang problematik, 

bagaimanapun itu tampak transparan dan alami. Pengiriman pesan secara 

satu arah akan selalu mungkin untuk diterima dan dipahami dengan cara 

yang berbeda. 

 Audiens melakukan decoding interpertasi terhadap isi media berdasarkan 

kondisi sosial, budaya dan subjektivitas pengalaman pribadi mereka (Downing 

2990: 160) ketika audiens memberikan pemaknaan terhadap teks terjadi proses 

interpretasi. Interpretasi audiens terhadap teks bersamaan dengan penciptaan 

makna akan teks tersebut. Ketika membaca pemberitaan dalam media massa, 

audiens mencermati apa yang disampaikan media, menganalisis kemudian 

menterjemahkan apa yang dilihat sesuai dengan kondisi sosial, budaya, historis 

dan subjektivitas pengalaman pribadi yang dimiliki. 



 Dalam pemberitaan kasus Antasari Azhar yang disajikan dalam media 

massa dapat dijelaskan dalam proses encoding dan decoding. Pertama proses 

pembuatan berita kasus Antasari Azhar, peristiwa sosial masih “mentah”, 

kemudian diproduksi dengan dipengaruhi berbagai kepentingan media massa. 

Portal berita online mengkontruksikan berita tersebut untuk disajikan kemudian 

diencode kepada khalayak, setelah itu berita tersebut bebas diinterpretasikan oleh 

khalayak yang beragam. Selanjutnya khalayak mulai mendecode berita kasus 

Antasari Azhar yang diterimanya. Di sini khalayak pasif namun aktif, dengan kata 

lain makna dan pesan tidak sekedar ditarnsmisikan, keduanya senantiasa 

diproduksi. Pertama , media produksi berita dari proses memaknai peristiwa sosial 

“mentah” dibuat berita yang siap diencode kepada khalayak. Kedua oleh khalayak 

dalam proses decode yaitu memaknai kembali berita yang disajikan media. 

1.5.5 Khalayak aktif 

 Media massa memiliki kekuatan dalam membentuk opini publik, bahkan 

menciptakan citra (image) dalam suatu masyarakat. Selama ini permasalahan 

dalam media massa selalu dihubungakan dengan intervensi media dan 

kepemilikan media, ketidakberdayaan khalayak membuat mereka akan bingung 

dengan informasi yang diterimanya. Media massa selalu diposisikan sebagai 

sumber yang mempunyai power dalam mempengaruhi segala tingkah laku 

audiens. Media massa digambarkan terlampau hebat dalam mempengaruhi 

khalayak dan khalayak digambarkan sebagai individu yang tidak berdaya 

menerima apa saja yang disajikan oleh media massa. Pemahaman mengenai 

khalayak pun akhirnya mengaraha kepada kepasifan yang akan mempercai semua 



sajian media tanpa di perkuat dengan penjelasan mengenai kebiasaan dan budaya 

lingkungan sekitar audiens.  

  Khalayak merupakan produk konteks sosial (yang mengarah pada 

kepentingan budaya, pemahaman, dan kebutuhan informasi yang sama) serta 

respon kepada pola pasokan media tertentu. Seringkali keduanya berada pada saat 

yang bersamaan, ketika sebuah media dirancang untuk menarik anggota kategori 

sosial tertentu atau penduduk diwilayah tertentu. Penggunaan media juga 

mencerminkan pola yang lebih luas dari penggunaan waktu, ketersediaan, gaya 

hidup dan rutinitas sehari-hari. Keseluruhan isu juga telah didefinisikan dalam 

cara yang normatif dengan sifat pasif sebagai sesuatu yang berbahaya, dan 

penggunaan aktif dari media sebagai sesuatu yang baik. Bagaimanapun, terdapat 

kepentingan industri yang signifikan yang dipertaruhkan karena terlalu banyak 

aktivitas khalayak dapat ditafsirkan sebagai masalah bagi mereka yang mencoba 

mengontrol khalayak dengan manipulasi pemrograman dan dengan 

mengeksploitasi rutinitas karakter dan apatisme dari sebagian besar penggunaan 

media (Eastman. 1998:164) perbedaan makna dan konsep dari aktivitas khalayak, 

mengajukan lima versi yang berbeda yang ditemukan dalam literatur (Biocca 

1988:164) 

 1.  Pertama adalah selektivitas. Kita dapat menggambarkan khalayak  

 sebagai aktif, semakin banyak pilihan dan diskriminasi yang terjadi dalam 

 hubungan dengan media serta konten di dalam media. 



 2.  Uttilitarianisme. Khalayak merupakan perwujudan dari konsumen yang  

 memiliki kepentingan pribadi. 

 3.  Memiliki tujuan. Seorang khalayak aktif (active audience), menurut  

 definisi ini adalah mereka yang terlibat dalam pengolahan kognitif aktif 

 dari informasi yang dating dan pengalaman. 

 4.  Kebal terhadap pengaruh. Konsep aktif disini menekankan batas yang  

 diatur oleh anggota khalayak untuk tidak menginginkan adanya pengaruh 

 atau pembelajaran. 

 5.  Keterlibatan. Secara umum, semakin seseorang anggota khalayak terlibat  

 atau terjebak dalam pengalaman media yang terus menerus, semakin kita 

 dapat membicarakan mengenai keterlibatan. 

 Audiens tidak pernah pasif dalam membaca sebuah realitas yang disajikan 

oleh media massa seperti halnya meresepsi realitas sekaligus isi pemberitaan 

dalam media. Audiens aktif karena persepsi yang mereka tangkap dari isi media 

tersebut tidak secara langsung terbentuk begitu saja oleh audiens. Sebaliknya, 

audiens melakukan kontekstualisasi makna tersebut dengan latar belakang sosial 

budaya mereka, yang akan mendasari resepsi mereka tentang pemberitaan dalam 

media. Aktivitas khalayak tidak semuanya berhubungan dengan waktu yang 

sama dalam urutan ekspos media tetapi berhubungan dengan pengaharapan dan 

pilihan sebelumnya, atau dengan aktivitas selama pengalaman, atau dengan 

situasi pasca ekspos, misalnya transfer kepuasan yang didapatkan dari media 

kepada kehidupan pribadi dan sosial (Levy dan Windahl 1985:165). 



 Aktivitas khalayak dapat mengambil bentuk respons langsung melalui 

surat atau telpon, baik didorong oleh media maupun tidak. Media lokal atau 

komunitas, baik cetak maupun siaran, dapat secara umum memiliki khalayak 

yang lebih aktif, atau memiliki banyak kesempatan untuk kritis dalam 

mendapatkan informasi dari media. Khalayak aktif melakukan resepsi yang 

berbeda menurut sudut pandang mereka sendiri sehingga makna tersebut sesuai 

dengan keinginannya, hal tersebut menempatkan audiens sebagai pihak yang 

aktif dalam proses pemahaman mengkonsumsi isi media. 

1.6 Metodologi Penelitian  

1.6.1 Pendekatan dan Tipe Penelitian  

 Tipe penelitian ini adalah peneltian kualitatif. Penelitian kualitatif 

merupakan penelitian yang bertujuan untuk menejelaskan fenomena dengan 

sedalam-dalamnya melalui pengumpulan data sedalam-dalamnya. Riset kualitatif 

tidak mengutamakan besarnya populasi atau sampling bahkan populasi atau 

samplingnya sangat terbatas. Persoalan kedalam (kualitas) data lebih ditekankan 

dari pada banyaknya (kuantitas) data. Penelitian kualitatif adalah bagian intergral 

dari data, artinya peneliti ikut aktif dalam menentukan jenis data yang diinginkan. 

Peneliti menjadi instrument penelitian yang harus terjun langsung ke lapangan. 

Oleh karena itu, penelitian ini bersifat subjektif dan hasilnya lebih kasuistik, 

bukan untuk digeneralisasikan (kriyantono, 2006: 58-59) 

 Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis resepsi. 

Analisis resepsi meneliti bagaimana khalayak mengkontruksi makna keluar dari 



yang ditawarkan media. Analisis resepsi memfokuskan pada bagaimana audiens 

memiliki resistensi (daya tahan) terhadap kontruksi realitas yang disuguhkan oleh 

media massa dan membangun kontruksi realitasnya sendiri yang terkadang 

berlawanan dengan teks media. Teks media memunculkan makna hanya pada saat 

resepsi, adalah ketika teks itu dibaca, dilihat, atau didengar. Dengan kata lain, 

khalayak dipandang sebagai produser makna, tidak hanya dipandang sebagai 

konsumen isi media. Mereka menginterpretasikan teks media dengan cara yang 

sesuai dengan pengalaman subjektif yang berkaitan dengan situasi tertentu. 

Analisis resepsi tidak langsung ditujukan kepada individu yang mencoba 

memaknai sebuah teks tetapi juga makna sosial yang melingkupinya. 

1.6.2 Subyek Penelitian 

 Subyek penelitian dari penelitian ini adalah masyarakat yang merupakan 

informan yang dikategorisasikan dengan pertimbangan tingkat pendidikan, 

pekerjaan, jenis kelamin, dan usia yang berbeda. Pertimbangan tersebut dilakukan 

karena berpengaruh terhadap kemampuan khalayak pembaca dalam memahami 

serta mengungkapkan persepsinya. Hal ini supaya terjadi keragaman tema. 

Selanjutnya suyek penelitian harus mempunyai kompetensi artinya subyek 

penelitian harus kredibel. 

 Oleh kerena itu Subyek penelitian ini adalah khalayak pembaca portal 

berita online laki-laki atau perempuan berusia 18-35 tahun dengan latar belakang 

pendidikan dan pekerjaan yang berbeda, diharpakan akan muncul jawaban yang 

variatif. 



1.6.3 Unit Analisis 

 Unit analisis dalam penelitian ini adalah individu-individu yaitu pembaca 

portal berita online. Peneliti ingin mengungkapkan penerimaan/resepsi mereka 

mengenai pemberitaan kasus Antasari Azhar tersebut yang kemudian berfungsi 

sebagai data. 

1.6.4 Jenis Dan Sumber Data 

 Penelitian kualitatif ini menggunakan data berupa teks, kata-kata tertulis 

atau simbol-simbol yang menggambarkan dan merepresentasikan orang-orang, 

tindakan dan peristiwa dalam kehidupan sosial, termasuk transkip wawancara. 

 1.6.4.1 Data Primer 

 Data primer merupakan informasi, jawaban, keterangan dari subjek yang 

 terkait dalam penelitian. Data primer diperoleh secara langsung dari 

 lapanagn berupa hasil wawancara mendalam (depth-interview) kepada 

 subyek penelitian. 

 1.6.4.2 Data Skunder 

  Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung dari 

 sumbernya dalam penelitian yaitu melalui studi kepustakaan, jurnal, buku, 

 artikel berita di media massa dan referensi lain dari internet yang dapat 

 mendukung penelitian. 

 



1.6.5 Teknik Pengumpulan Data 

 1.6.5.1 In-depth interview 

 Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini 

yaitu in-depth interview. Yaitu wawancara mendalam yang dilakukan peneliti 

dengan subyek yang diteliti untuk menggali apa yang ada atau tersembunyi di 

balik hati dan tindakan subyek yang menyangkut masa lalu, masa kini, masa 

depan. Wawancara mendalam juga merupakan wawancara tidak terstruktur 

dimana wawancara tersebut dapat dilakukan secara leluasa melacak keberbagai 

segi dan arah guna mendapat informasi yang selengkap dan semendalam mungkin 

(Bungin, 2003:67) 

 1.6.5.2 Studi Kepustakaaan 

 Hasil analisis data yang di dapat dari studi kepustakaan baik berupa buku, 

majalah, dokumen, laporan, catatan dan sumber lain berkaitan dengan masalah 

yang diteliti. 

1.6.6 Analisis Data 

Langkah-langkah dari analisis resepsi: 

 a. Identifikasi teks dan pertimbangan tujuan dari analisis resepsi. Dalam 

langkah ini peneliti mengidentifikasi mengapa pemberitaan kasus Antasari Azhar 

yang terjadi di portal berita perlu dianalisis dengan resepsi. 



 b. Pengumpulan data: metode pengumpulan yang akan digunakan adalah 

wawancara mendalam (in-depth interview). Wawancara mendalam dilakukan 

secara tatap muka untuk menggali informasi dari khalayak yang menerima dan 

mengkonsumsi pemberitaan kasus Antasari Azhar dalam portal berita mengenai 

bagaimana penerimaan mereka mengenai pemberitaan tersebut. In-depth interview 

dilakukan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat terbuka 

kepada subyek peneliti. 

 c. Menganalisis preferred reading dari teks yang akan diteliti dengan 

melakukan analisis semiotika Roland Barthes denotasi dan konotasi. Semiotika 

Roland Barthes denotasi dan konotasi digunakan sebagai pendekatan untuk 

menganalisis teks dalam pemberitaan kasus Antasari Azhar dengan asumsi bahwa 

pemberitaan itu sendiri dikomunikasikan melalui seperangkat tanda. Teks media 

yang tersusun atas seperangkat tanda tersebut tidak pernah membawa makna 

tunggal. Kenyataanya, teks media selalu memiliki ideologi dominan yang 

terbentuk melalui tanda tersebut. Subjek mengeni teks dan tanda dapat di ambil 

dari berita lipuntan6.com yang memberitakan tentang kasus Antasari Azhar. 

 d. Analisis dan interpertasi data dari wawancara mendalam pada penelitian 

resepsi tidak ada pembedaan yang absolut antara analisis dan interpretasi khalayak 

mengenai pengalaman media mereka. Data hasil wawancara dibuat transkip, 

kemudian dibuat kategorisasi berdasarakan tema-tema yang muncul pada 

pemaknaan yang dilakukan subjek penelitian (makna yang dimunculkan) 



 e. Tema-tema yang muncul kemudian dianalisis dengan 

mempertimbangkan diskursus yang meliputi proses pemaknaan, karateristik 

individu, cara pemaknaan sekaligus kontek sosial dan kultural yang melingkupi 

proses pemaknaan. 

 f. Tema-tema yang muncul dibandingkan dengan preferred reading untuk 

kemudian dikelompkan kedalam tiga kelompok pemaknan yaitu dominat reading, 

oppositional reading, dan negotiated reading. 

1.6.7 Kualitas Data (Goodness Criteria) 

 Pada penelitian kualitatif, tingkat keabsaan data sangat penting untuk 

menjaga kredibilitas penelitian. Pemeriksaan data dalam penelitian kualitatif 

meliputi empat teknik kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas, dan 

konfirmabilitas. 

 Kredibiltas adalah evaluasi apakah proses dan hasil penelitian dapat 

diterima atau dipercaya. Temuan penelitian mewakili “kredibel” interpretasi 

konseptual dari data yang diambil dari data asli peserta (Lincoln & Guba, 1986: 

296, dalam Moleong, 2007: 198) 

 Transferabilitas adalah sejauh mana temuan penyelidikan ini dapat 

diterapkan pada situasi lain. 

 Dependabilitas yaitu apakah hasil penelitian mengacu pada kekonsistenan 

peneliti dalam mengumpulkan data, membentuk, dan menggunakan konsep-

konsep ketika membuat interpretasi untuk kesimpulan. 



 Konfirmabilitas yaitu apakah hasil penelitian dapat dibuktikan 

kebenarannya dimana hasil penelitian sesuai dengan data yang dikumpulkan dan 

dicantumkan dalam laporan lapangan. Hal ini dilakukan dengan membicarakan 

hasil penelitian dengan orang yang tidak ikut dan tidak berkepentingan dalam 

penelitian dengan tujuan agar hasil penelitian dapat lebih objektif. 

 


