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Abstract 

In Indonesia, the number of Internet users are increasing every year and 
most of them access the Internet for the news, for example by accessing the news 
portal.  The Society is not only able to read a news by portal, but they also able to 
leave a comment on the news. Republika Online is one of news portal in Indonesia 
that use islamic idelogy in the writing of news. It is perceived opposite with Susi 
Pudjiastuti, Marine and Fisheries Minister in the cabinet of work from 2014 to 
2019, which was considered eccentric. So the news pros and cons of Susi 
Pudjiastuti in Republika Online receive many comments from the netizens. 

This research is descriptive quantitative content analysis that aims to 
determine the content of the news comments that expressed by audiences in news 
commentary feature. This study using thematic analysis unit. The sampling using 
census techniques. This research using public meaning to text theory that put 
forward by Stuart Hall. In this research public meaning to text media is 
classiefied into dominant reading, negotiated meaning, oppositional decoding, 
and not clear reception.  

The results of this research showed that the overall direction of the news, 
either favorable (positive), neutral or unfavorable (negative) about the pros and 
cons news of the Minister Susi Pudjiastuti that released by online 
republika period 27 October to 13 November 2014, is dominated by the 
reception negotiated meaning.  This research was analyzed using chi-
square formula.  From these calculations it can be seen that there are significant 
differences among the four categories of public reception at commenting each 
news directions. 
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Pendahuluan 

Dalam era modern sekarang ini, masyarakat perlahan beralih menggunakan 

media baru atau new media. Media baru seperti halnya internet menyodorkan 

kemungkinan permintaan akses ke konten apa saja, dimana saja, dan kapan saja. 

Hal tersebut membuat masyarakat semakin menyukai media baru, walaupun 

media konvensional seperti televisi, koran, majalah, dan sebagainya tidak 

ditinggalkan begitu saja.  

Penggunaan internet oleh masyarakat berada di urutan kedua setelah televisi 

menurut hasil riset yang dilakukan oleh Nielsen tahun 2014 di 10 kota besar di 

Indonesia1. Selain itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika menyatakan, 

pengguna internet di Indonesia hingga saat ini telah mencapai 82 juta orang. 

Dengan capaian tersebut, Indonesia berada pada peringkat ke-8 di dunia.2 

Sedangkan perusahaan riset pemasaran Markplus Insight dan majalah online 

Marketeers juga melakukan survey mengenai tingkah laku pengguna Internet di 

Indonesia, yang mengungkap bahwa tahun 2013 terdapat 74,6 pengguna internet 

di Indonesia, naik 22% dari tahun 2012 yang jumlahnya 61,1 juta. Angka ini akan 

melampaui 100 juta di tahun 2015. Adapun untuk informasi yang paling sering 

dicari di internet, masyarakat Indonesia kebanyakan mencari berita (54,2%), 

hiburan (16,3%), film (10,2%), olahraga (8,7%), dan musik (8,5%). Sisanya 

antara lain berita politik (7,4%), sinetron (6%), berita seleb (5,5%), gosip (5,2%), 

dan konten pendidikan (5%).3 Dari beberapa survey di atas menunjukkan bahwa 

terjadi peningkatan penggunaan internet oleh masyarakat di Indonesia.  

Ada pula survei yang dilakukan LP3ES bekerja sama dengan Serikat 

Penerbit Surat kabar (SPS) yang dilakukan di 15 kota di Indonesia tentang 

                                                           
1Nielsen Indonesia, “Nielsen: Konsumsi Media Lebih Tinggi Di Luar Jawa”,  Nielsen, diakses dari 
http://www.nielsen.com/id/en/press-room/2014/nielsen-konsumsi-media-lebih-tinggi-di-luar-
jawa.html., pada tanggal 14 Oktober 2014 pukul 09.21 WIB 
2Kemkominfo, “Kemkominfo: Pengguna Internet di Indonesia Capai 82 Juta”, Kementerian 
Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, diakses dari 
http://kominfo.go.id/index.php/content/detail/3980/Kemkominfo%3A+Pengguna+Internet+di+Ind
onesia+Capai+82+Juta/0/berita_satker#.VH0FbmfSbMw, pada tanggal 14 Oktober 2014 pukul 
10.10 WIB 
3Enricko Lukman, “Laporan : inilah yang dilakukan 74,6juta pengguna internet di Indonesia ketika 
online”, Techinasia, diakses dari http://id.techinasia.com/tingkah-laku-pengguna-internet-
indonesia/, pada tanggal 14 Oktober 2014 pukul 10.23 WIB 
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perilaku masyarakat dalam mengkonsumsi media massa menghasilkan temuan 

bahwa waktu rata-rata orang membaca koran di Indonesia sekitar 34 menit per 

hari.4 Sedangkan survei dari Nielsen mengungkapkan penduduk Indonesia 

menghabiskan rata-rata 14 jam per minggu untuk online di internet atau rata-rata 2 

jam sehari.5 Menurunnya minat baca khalayak terhadap media cetak ini mulai 

dijawab oleh perusahan media cetak dengan kebijakan penerbitan dua versi : 

media cetak dan online. 

Masyarakat mendapatkan informasi berita lewat internet salah satunya 

dengan mengakses portal berita online. Kecepatan dan kemudahan akses berita di 

berita online inilah yang cenderung disukai oleh masyarakat. Masyarakat juga 

dapat langsung berkomentar terkait berita yang ditampilkan tersebut. Berbagai 

komentar muncul dari masyarakat baik yang bernada negatif, positif, maupun 

netral. 

Salah satu portal berita online di Indonesia adalah Republika online (ROL). 

Republika online memiliki fitur komentar yang menurut peneliti cukup banyak 

dikomentari oleh netizen. Berita Republika Online yang tersambung dengan 

yahoo dan media sosial seperti facebook, membuat berita-berita pada Republika 

Online mudah dibaca dan dikomentari oleh para netizen.  

Republika Online turut pula memberitakan mengenai berita politik, jenis 

berita yang tergolong cukup banyak diakses lewat internet oleh masyarakat 

Indonesia. Berita politik semakin gencar diberitakan media, terlebih setelah 

Presiden Indonesia terpilih Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan ke 34 

menterinya dalam Kabinet Kerja 2014-2019 kepada publik. Masyarakat seakan 

dibuat kaget oleh menteri-menteri pilihan Jokowi yang profilnya ‘tidak biasa’ atau 

bahkan menuai kontroversi. Salah satunya adalah Menteri Kelautan dan 

Perikanan, Susi Pudjiastuti. Nama Susi Pudjiastuti sebelumnya memang belum 

begitu dikenal oleh masyarakat dibandingkan dengan menteri lainnya. Namun 

                                                           
4 NAL, “TV dan Internet Tak Akan Matikan Koran”, Kompas.com, diakses dari 
http://properti.kompas.com/read/2010/01/21/03073044/TV.dan.Internet.Tak.Akan.Matikan.Koran, 
pada tanggal 14 Oktober 2014 pukul 10.41 WIB. 
5 Didik Purwanto, “Survei:Orang Indonesia Hanya ‘online’ 2 Jam Per Hari”, Kompas.com, diakses 
dari http://tekno.kompas.com/read/2011/11/15/14212638/Survei.Orang.Indonesia.Hanya.Online.2. 
Jam.Per.Hari. pada tanggal 14 Oktober 2014 pukul 10.53 WIB. 
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sejak pemberitaan kontroversi mengenai sisi kehidupan dirinya, media bahkan 

masyarakat ramai memberitakan dan memperbincangkan Menteri Susi Pudjiastuti.  

Republika online gencar memberitakan tentang Susi Pudjiastuti setelah 

dilantik menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan. Mulai dari sisi kehidupan 

pribadinya yang menuai pro dan kontra, kisah suksesnya, kebijakan yang diambil 

setelah dilantik menjadi menteri, hingga komentar dari para pengamat terkait 

Menteri Susi Pudjiastuti ini. Beberapa pemberitaan tersebut menggunakan sudut 

pandang keislaman sesuai dengan ideologi yang digunakan Republika online, 

yang tak jarang menuai kontroversi. Ini dapat dilihat dari banyaknya komentar 

publik yang mengomentari berita menteri Susi Pudjiastuti. 

Peneliti memilih Republika Online serta berita mengenai Menteri Susi 

Pudjiastuti sebagai obyek penelitian. Republika Online yang memiliki ideologi 

nasionalis agamis (islami) kontras dengan figur Menteri Susi Pudjiastuti yang 

memiliki latar belakang yang dinilai berseberangan dengan sisi keislaman seperti 

tato dan merokok. Kedua hal yang kontras tersebut menjadi hal menarik untuk 

dibahas sehingga peneliti memilih Republika Online dan berita tentang Menteri 

Pudjiastuti sebagai obyek penelitian ini. 

Media memiliki kekuatan untuk mempengaruhi pandangan masyarakat 

dalam proses pembentukan opini atau sudut pandangnya. Namun apa yang 

ditampilkan media bukanlah sesuatu yang tetap dan dimaknai secara utuh oleh 

khalayak. Khalayak juga memiliki pandangan tersendiri dalam memaknai teks 

media. Maka tidak heran jika pemaknaan khalayak terhadap berita yang sama itu 

menjadi berbeda-beda. Oleh karena itu, peneliti akan mencoba melihat analisis isi 

berita khususnya dari perspektif komentar pembaca. Hal ini menjadi menarik 

untuk diteliti karena jarang ada penelitian mengenai analisis isi komentar berita.  

Dalam penelitian ini akan melihat kecenderungan arah berita dan resepsi 

khalayak dilihat dari komentar yang muncul atas beberapa berita yang 

dimunculkan Republika online. Apakah resepsi pembaca akan dominant reading 

(menerima isi berita), negotiated meaning (memunculkan makna tersendiri), 

oppositional decoding (menolak isi berita) atau resepsi yang tidak jelas. 
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Perumusan Masalah 

Bagaimana isi komentar pemberitaan tentang pro kontra Menteri Susi 

Pudjiastuti pada portal berita Republika Online periode 27 Oktober 2014 – 13 

November 2014 ? 

 

Tujuan 

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui isi komentar 

pemberitaan tentang pro kontra Menteri Susi Pudjiastuti pada portal berita 

Republika Online periode 27 Oktober 2014 – 13 November 2014. 

 

Tinjauan Pustaka 

a. Media Baru (New Media) 

Media berjaring internet atau media online termasuk ke dalam new media 

(media baru). Pengertian new media menurut Terry Flew yaitu : 

New Media = Digital Media :“form of media contents that combine and 

integrate data, text, sound, and images of all kinds; are stored in digital 

format; and are increasing distributed through networks.6 

Dari pengertian di atas, Flew mendefinisikan new media yang ditekankan pada 

forms atau format isi media yang dikombinasi dan kesatuan data baik teks, 

suara, gambar, dan sebagainya dalam format digital, serta sistem 

penyebarannya melalui jaringan internet.  

Ciri- ciri yang membedakan media baru dengan media lainnya antara lain 

menggunakan jaringan internet, komunikasi timbal-balik (inter-activity), 

penerima dapat memilih berita atau informasi yang diinginkan, menjawab 

kembali, menukar informasi dan dihubungkan dengan penerima lainnya secara 

langsung, kelenturan atau fleksibilitas bentuk, isi, dan penggunaan.7 Sedangkan 

menurut Laquey, yang membedakan internet dari teknologi komunikasi 

tradisional adalah tingkat interaksi dan kecepatan yang dapat dinikmati 

pengguna untuk menyiarkan pesannya. Tak ada media yang memberi setiap 

                                                           
6  Syaibani, Yunus Ahmad. “New Media : Teori dan Perkembangannya”, dalam  Chatia Hastasari 
dkk. 2011. New Media Teori dan Aplikasi. Surakarta : Lindu Pustaka. Hal 5. 
7Mc Quail, Denis. 2000. Teori Komunikasi Massa. Jakarta: Erlangga. hal 16 

http://www.republika.co.id/
http://www.republika.co.id/
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penggunanya kemampuan untuk berkomunikasi secara seketika dengan ribuan 

orang.8 Internet unggul dalam menghimpun berbagai orang karena geografis 

tidak lagi menjadi pembatas. Internet menyebabkan terbentuknya banyak 

perkumpulan antara berbagai orang dan kelompok.9 

Selain karateristik dari new media itu sendiri, ada pula karateristik dari 

audiens new media yang berbeda dari audiens media konvensional atau old 

media. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat dari tabel berikut ini : 

Tabel 1 

Perbedaan Karateristik Audien Old Media dan New Media 

No Spesifikasi Old Media New Media 

1. Pola Komunikasi yang 

banyak terjadi 

One to many Many to many 

2. Level atau tingkatan 

interaktivitas 

Sangat rendah Kuat 

3. Isi Pesan Producer 

generated content 

User generated 

content 

  Local content Global content 

4. Peran Audien secara umum Pasif Aktif 

5. Konstruksi Media secara 

umum 

Kurang bersifat 

partisipatif 

Media 

partisipatif 

 Sumber : Buku New Media Teori dan Aplikasi hal 42.10 
 

Media baru telah mengubah konsep audien lama yang awalnya 

merupakan pengguna pasif menjadi para pengguna aktif. Terjadi interaktivitas 

media sehingga proses timbal balik terjadi, menyebabkan batasan antara 

komunikator dengan komunikan menghilang, lebur, di mana antara produsen 

dan penerima pesan berganti-ganti dengan siklus yang sangat cepat11. 

 

 

                                                           
8
 Dalam Ardianto, Elvinaro dan Lukiati Komala. 2004. Komunikasi Massa Suatu Pengantar. 

Bandung : Remaja Rosdakarya. hal 143. 
9 Ibid, hal 145. 
10 Ratu, Poundra Swasty. 2011. Artikel New Media, New Audience (New media dan Kemunculan 
Spesies Baru Audien : Rekonseptualisasi Audien di Era Media Digital). dalam Chatia Hastasari 
dkk. Op.Cit. hal 42.  
11 Ibid, hal 43. 
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b. Jurnalisme Online 

Jurnalisme online memiliki sejumlah fitur dan karateristik yang berbeda 

dari jurnalisme tradisional. Berita disajikan dalam format digital pada medium 

web pages (halaman web) dan hanya bisa diakses lewat internet, bersifat 

interaktif karena menyediakan ruang komentar (comment) bagi pembacanya 

untuk merespon setiap berita. Selain itu, jurnalisme online mengedepankan 

konsep running journalism yaitu struktur penelitian berita berlanjut, artinya 

berita dapat ditampilkan, dilengkapi, dan diperbaharui kapan saja, dengan 

cepat, dalam hitungan menit bahkan detik.12 

Jurnalisme online menurut Pavlik merupakan contextualized journalism 

yaitu sebuah format khusus yang perlu diperhatikan wartawan dalam 

menyusun berita yang disebarkan di internet13. Ada 5 dimensi dalam 

contextualized journalism14, yaitu : 

1. Moda Komunikasi 

Teks, audio, video, grafis, dan gambar adalah moda komunikasi yang 

dapat dieksplorasi secara maksimal dalam jurnalisme online. 

2. Hipermedia 

Berita disajikan secara digital melalui beberapa perangkat yang 

terintegrasi satu sama lain (link). 

3. Keterlibatan audiens yang tinggi 

Keterlibatan audiens dapat berupa komentar langsung, jaringan, atau 

kelompok jaringan sosial dan pembentukan publik. 

4. Isi Dinamis 

Isi berita semakin cair dan dinamis, dimana representasi peristiwa 

disajikan dengan lebih baik. Menurut Pavlik, audiens tidak ingin 

menunggu untuk berita sore atau koran esok hari untuk mendapatkan 

                                                           
12 Gayatri, Putu Ayu. 2012. Citizen Journalism di Twitter (Studi Deskriptif Kualitatif Mengenai 
Penerapan Citizen Journalism Anggota Komunitas Blogger Bengawan Melalui Twitter). Skripsi. 
Surakarta: Universitas Sebelas Maret (UNS).Hal 24.  
13 Pavlik, John V. 2001. Journalism and New Media. New York:Columbia University Press.Hal 4. 
14 Ibid, hal 21-22 
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berita terbaru. Sebisa mungkin audiens ingin mendapatkan informasi 

terkini. 

5. Kustomisasi 

Isi berita dapat diubah setiap waktu. 

c. Berita dalam Media Online 

Aktivitas dari jurnalisme online salah satunya adalah menghasilkan 

berita. Berita merupakan produk jurnalistik. Menurut Mursito, berita adalah 

realitas simbolik, realitas yang terdiri dari kata-kata yang membentuk kalimat, 

yang tersusun sistematis, terstruktur15. Berita merupakan fakta yang dilaporkan 

terus menerus, diubah dan direproduksi secara periodik, tanpa henti dan 

dikonsumsi setiap saat dan di setiap tempat16. Sedangkan berita jurnalistik 

menurut Sumadiria adalah laporan tercepat mengenai fakta atau ide terbaru 

yang benar, menarik, dan atau penting bagi sebagian besar khalayak, melalui 

media berkala seperti surat kabar, radio, televisi, atau media online internet.17 

Berita yang disajikan pada media online (internet) tergolong berita online. 

Penyajian berita juga harus mengikuti kaidah dan etika jurnalistik. 

Dalam online news, penulisan berita bergeser dari pers cetak ke personal 

dengan format penelitian pendek, tajam, dan bergaya percakapan karena 

mengajak pembaca menjadi partisipan. Pembaca dapat merespon secara 

langsung kepada materi yang disajikan reporter online, entah lewat email, 

fasilitas online reply, model forum diskusi, submit artikel, respon langsung atas 

komentar-komentar dari pembaca lain atau lewat jajak pendapat online.18 

d. Portal Berita 

Wujud dari jurnalisme online dapat dilihat melalui portal berita online, 

yang merupakan salah satu jenis dari web portal. Menurut Arthur Tatnall, web 

                                                           
15 Mursito BM. 2013. Jurnalisme Komprehensif. Jakarta : Literate. Hal 81. 
16 Anshori, Mahfud. 2010. Kerangka Media dalam Jurnalisme online (Analisis Framing Empat 
Portal Berita Online). Tesis. Surakarta: Universitas Sebelas Maret (UNS). hal 44. 
17

 Sumadiria, Haris. 2006.  Jurnalistik Indonesia Menulis Berita dan Feauture. Bandung : 
Simbiosa Rekatama Media.  hal. 65. 
18 Gayatri, Putu Ayu. Op. Cit. Hal 26. 
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portal adalah sebuah website yang dirancang khusus yang bertindak sebagai 

gerbang untuk membuka akses ke site yang lain19.  

“A portal aggregates information from multiple source and makes 
that information available to various users. In other words, a portal is an 
all in one website used to find and to gain access to other sites, but also 
one that provides the services of a guide that can help to protect the 
users from the chaos of the internet and direct them towards and 
eventual goal.”20 
News portal atau portal berita online layaknya sebuah koran dengan fitur 

interaktif. Portal berita online menggabungkan direktori, komunikasi 

intrapersonal, dan informasi dalam satu paket21. Di dalam portal berita online 

terdapat aspek komunikasi intrapersonal karena di dalamnya terdapat chat 

rooms dan grup diskusi. Beragam konten yang ada di portal berita antara lain 

berita, hiburan, travel, teknologi, kesehatan, keuangan, dan lainnya. Konten 

tersebut ditulis oleh wartawan profesional layaknya media konvensional.  

Sementara itu, keunggulan portal berita online dibandingkan dengan 

media lainnya yaitu portal dapat diakses pada waktu dan tempat yang berbeda. 

Sehingga portal berita online tidak terbatas ruang dan waktu. Orang-orang di 

negara mana pun dapat mengakses portal yang sama dalam waktu yang sama di 

tempat yang berbeda. Pada portal berita online, berita dapat diperbaharui kapan 

saja dan dimana saja oleh wartawan ataupun kontributor. Berita online yang 

dirilis oleh portal berita ini menawarkan kemudahan dan kecepatan dalam 

mengakses berita atau informasi di dalamnya. 

e. Fitur Komentar sebagai Salah Satu Bentuk Interaktivitas New Media 

Di dalam berita online biasanya terdapat fitur komentar yang terletak di 

bawah atau setelah kolom berita ditampilkan. Pada fitur komentar, khalayak 

bebas untuk menuliskan komentar atas berita yang dipublikasikan pada portal 

berita online. Fitur komentar ini tidak terdapat pada media konvensional seperti 

koran atau majalah. Inilah yang menjadi salah satu perbedaan antara media 

online dengan media konvensional. Pada media online (new media) terdapat 

                                                           
19 Tatnall, Arthur. 2005. Web portals: the new gateways to internet information and services. 
London : Idea Group Publishing. hal 2. 
20 Ibid, hal 3 
21 Straubhaar, Joseph, & Robert LaRose. 2006. Media Now. Stamford : Thomson. Hal 261.  
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interaksi antara komunikator (pembuat berita) dengan komunikan (khalayak 

pembaca) secara langsung. Interaksi tersebut salah satunya lewat fitur 

komentar yang ada portal berita online. 

Khalayak diperbolehkan menuliskan komentar atas berita yang dirilis. 

Seperti pendapat Outing yang menjelaskan bahwa user diperkenankan untuk 

bereaksi, mengkritik, memuji, atau memberi tambahan ke berita yang ditulis 

oleh wartawan profesional yang dinilai kurang lengkap atau kurang memadai22. 

Menurut Lister, Dovey, Giddings, Grant, dan Kelly dalam New Media 

terjadi pergeseran dari audiences menjadi users23. Dikatakan bahwa audiens 

new media lebih kepada user dari pada sekedar viewer karena memiliki 

kemampuan untuk mengintervensi atau mengubah gambar dan teks yang 

mereka akses. Maka dalam new media, khalayak bukan sekedar pembaca tapi 

juga pengguna yang dapat mengintervensi atau bahkan mengubah apa yang 

sudah ditampilkan dalam internet jika ada yang tidak sesuai dengan aturan atau 

norma di masyarakat. 

f. Studi Resepsi 

Studi resepsi merupakan salah satu bentuk dari studi khalayak. Konsep 

teoritik yang terpenting dalam reception analysis adalah bahwa teks media 

bukanlah makna yang melekat pada teks media tersebut, tetapi makna 

diciptakan dalam interaksinya antara khalayak (penonton/pembaca) dan teks. 

Dengan kata lain, makna diciptakan karena menonton atau membaca dan 

memproses teks media.24 

Khalayak yang aktif merupakan karateristik dari khalayak new media. 

Khalayak new media aktif mengkonsumsi maupun memproduksi pesan melalui 

new media. Stuart Hall menjabarkan metode encoding-decoding untuk 

mengintepretasikan persepsi khalayak. Dari metode tersebut, dapat dilihat 

                                                           
22 Dalam  Nugraha, Pepih. 2012. Citizen journalism: pandangan, pemahaman dan pengalaman. 
Jakarta: Kompas. Hal 26. 
23 Lister, M., Dovey, J., Giddings, S., Grant, I., Kelly, K. 2008. New media: a critical introduction. 
USA: Routledge. Hal 10.  
24 Hadi, Ido Prijana. dalam Jurnal Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Petra 
(Jurnal Ilmiah SCRIPTURA, Vol. 2, No.1, Januari 2008: 1-7) , dengan judul: Penelitian Khalayak 
Dalam Perspektif Reception Analysis, hal. 2. 
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bahwa encoding dan decoding sama-sama merupakan proses pemaknaan. 

Proses pemaknaan pesan ini dipengaruhi oleh 3 unsur yaitu kerangka 

pengetahuan (frameworks of knowledge), relasi produksi (relations of 

production), dan infrastruktur teknis (technical infrastructure) yang 

memungkinkan adanya perbedaan antara encoding dan decoding. Untuk itu, 

Stuart Hall membagi tiga tipe utama pemaknaan atau pembacaan khalayak 

terhadap teks media :25 

 Dominant reading  

Ketika khalayak memaknai isi media sesuai dengan yang dimaksud oleh 

pembuat pesan atau media. Seseorang melakukan pemaknaan sesuai 

dengan makna dominan (preffered reading) yang ditawarkan oleh teks 

media. 

 Negotiated meaning 

Ketika khalayak membuat pemaknaan alternatif atau pemakanaan sendiri 

pada pesan media yang berbeda dari preferred reading sesuai dengan 

kondisi mereka. Khalayak tidak setuju atau menyalahartikan beberapa 

aspek dari pesan tersebut dan memberikan sebuah alternatif atau makna 

negosiasi yang berbeda dari pesan yang dipilih. 

 Oppositional decoding  

Ketika khalayak membuat penafsiran atas isi media yang berlawanan 

dengan penafsiran dominan (preferred reading). 

Teori resepsi audien ini akan membantu untuk memahami proses 

konsumsi pesan yang dilakukan oleh audien media baru. Dalam penelitian ini, 

pemaknaan yang dilakukan oleh audiens dapat dilihat dari apa yang ditulis 

audiens di fitur komentar dalam berita. Apakah termasuk pemaknaan dominant 

reading, negotiated meaning atau oppositional decoding. 

g. Analisis Isi 

Secara umum, analisis isi kuantitatif dapat didefinisikan sebagai suatu 

teknik penelitian ilmiah yang ditujukan untuk mengetahui gambaran 

                                                           
25

 Baran, J. Stanley & Dennis K. Davis. 2003. Mass Communication Theory : Foundation, 
Ferment, and Future. Ontario : Wadsworth Thomson Learning. hal 270. 
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karateristik isi dan menarik inferensi dari isi. Analisis isi ditujukan untuk 

mengidentifikasi secara sistematis isi komunikasi yang tampak (manifest), dan 

dilakukan secara objektif, valid, reliabel, dan dapat direplikasi.26 

 

Metodologi 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian analisis isi dekriptif, yang 

dimaksudkan untuk menggambarkan secara detail suatu pesan, atau suatu teks 

tertentu. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik sensus, yaitu meneliti 

isi dari semua anggota populasi. Anggota populasi terdiri dari 10 berita tentang 

pro kontra Menteri Susi Pudjiastuti pada portal berita Republika Online periode 

27 Oktober 2014 – 13 November 2014 dengan jumlah komentar sebanyak 471 

komentar. Adapun unit analisis dalam penelitian ini menggunakan unit tematik.  

Penelitian ini menggunakan reliabilitas antar-koder (intercoder reliability) untuk 

mengukur sejauh mana alat ukur yang dipakai dapat menghasilkan temuan yang 

sama. Analisis data dilakukan dengan pengujian hipotesis univariat dengan 

menggunakan chi square atau chi kuadrat.  

 

Sajian dan Analisis Data 

A. Sajian Data 

1. Arah Pemberitaan 

Tabel 2 

Hasil Frekuensi Arah Pemberitaan 

Arah Berita Frekuensi Persentase 

Favorable (Positif) 2 20% 

Netral 1 10% 

Unfavorable (Negatif) 7 70% 

Total 10 100,0% 

Sumber : Hasil Koding Peneliti 

                                                           
26 Eriyanto. 2013. Analisis Isi Pengantar Metodologi Untuk Penelitian Ilmu Komunikasi dan Ilmu-
ilmu Sosial Lainnya. Jakarta : Kencana hal 15 
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Berdasarkan tabel di atas, ditemukan hasil bahwa berita pro kontra 

Menteri Susi Pudjiastuti yang diposting Republika online periode 27 

Oktober – 13 November 2014 didominasi oleh arah pemberitaan yang 

unfavorable (negatif). Arah pemberitaan unfavorable (negatif) ditemukan 

sebanyak 7 berita (70%), kemudian disusul arah berita favorable (positif) 

sebanyak 2 berita (20%), dan arah berita netral sebanyak 1 berita (10%).  

2. Resepsi Khalayak dalam Komentar 

a. Resepsi khalayak dalam komentar untuk berita favorable 

(positif) 

Tabel 3 

Hasil Frekuensi Resepsi Khalayak dalam Komentar untuk 

Berita Favorable (positif) 

Judul Berita Resepsi khalayak dalam komentar Total 
Dominant 
Reading 

Negotiated 
Meaning 

Oppositional 
Decoding 

Tidak 
Jelas 

Susi Pudjiastuti Jadi 
Menteri, Ini Penilaian 
Pakar 

3 15 0 4 22 

Menteri Perokok dan 
Bertato tak Masalah 
dibanding Menteri 
Korupsi 

1 11 2 2 16 

Total 4 26 2 6 38 
Sumber : Hasil Koding Peneliti 

Berdasarkan tabel di atas, ditemukan hasil bahwa berita yang 

favorable (positif) mengenai pro kontra Menteri Susi Pudjiastuti yang 

diposting Republika online didominasi oleh resepsi negotiated 

meaning yaitu sebanyak 26 komentar, kemudian disusul resepsi yang 

tidak jelas sebanyak 6 komentar, lalu dominant reading sebanyak 4 

komentar serta oppositional decoding sebanyak 2 komentar. Sehingga 

jika ditotal ada 38 komentar untuk berita dengan arah favorable 

(positif). 
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b. Resepsi Khalayak dalam Komentar untuk Berita Netral 

     Tabel 4 

Hasil Frekuensi Resepsi Khalayak dalam Komentar untuk 

Berita Netral 

Judul Berita Resepsi khalayak dalam komentar 
Dominant 
Reading 

Negotiated 
Meaning 

Oppositional 
Decoding 

Tidak 
Jelas 

Gerakan stop bully Bu 
Susi Muncul di Twitter 

1 10 2 1 

Sumber : Hasil koding peneliti 

Berdasarkan tabel di atas, ditemukan hasil bahwa berita yang netral 

mengenai pro kontra Menteri Susi Pudjiastuti yang diposting republika 

online didominasi oleh resepsi negotiated meaning yaitu sebanyak 10 

komentar, kemudian disusul resepsi oppositional decoding sebanyak 2 

komentar, lalu dominant reading dan resepsi yang tidak jelas masing-

masing 1 komentar. 

c. Resepsi Khalayak dalam Komentar untuk Berita Unfavorable 

(negatif) 

Tabel 5 

Hasil Frekuensi Resepsi Khalayak dalam Komentar untuk 

berita Unfavorable (Negatif) 

Judul Berita Resepsi Komentar Total 
Dominant 
Reading 

Negotiated 
Meaning 

Oppositional 
Decoding 

Tidak 
Jelas 

Aa Gym :Semoga Bu 
Susi Berhenti 
Merokok dan Pakai 
Jilbab 

14 73 12 28 127 

Susi, Menteri 
Nyentrik Gemar 
Merokok dan Punya 
Tato 

12 110 11 12 145 

Ini Dia Gambar Tato 
Menteri Pudjiastuti 

4 53 1 12 70 

Beranikah Menkes 
Tegur Menteri Susi 
Karena Merokok di 
Depan Publik? 

3 20 1 3 27 

Kenapa PNS Enggak 
Masuk Pukul 05.00 
WIB, Sepi Bisa 

0 15 3 1 19 
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Jalan-Jalan 
Menteri Bertato dan 
Nyentrik akankah 
Jadi ‘The Next Media 
Darling’? 

0 11 0 3 14 

Merokok Usai 
Pelantikan, Menteri 
‘Susi’ Dibully 

1 8 2 6 17 

Total 34 290 30 65 419 
Sumber : Hasil koding peneliti 

Berdasarkan tabel perhitungan berita di atas, ditemukan hasil bahwa 

berita yang unfavorable atau cenderung negatif mengenai pro kontra 

Menteri Susi Pudjiastuti yang diposting Republika online didominasi 

oleh resepsi negotiated meaning yaitu sebanyak 290 komentar, kemudian 

disusul resepsi yang tidak jelas sebanyak 65 komentar, lalu dominant 

reading sebanyak 34 komentar serta oppositional decoding sebanyak 30 

komentar. 

d. Resepsi Khalayak dalam Komentar untuk Keseluruhan Berita 

Tabel 6 

Hasil Frekuensi Resepsi untuk keseluruhan berita 

Resepsi Frekuensi Persentase 

Dominant Reading  39 8,28% 

Negotiated Meaning 326 69,21% 

Oppositional Decoding 34 7,22% 

Tidak Jelas 72 15,29% 

Total 471 100,0% 

 Sumber : Hasil koding peneliti 

Berdasarkan perhitungan di atas, ditemukan hasil bahwa komentar 

khalayak tentang berita pro kontra Menteri Susi Pudjiastuti yang 

diposting republika.co.id periode 27 Oktober – 13 November 2014 

didominasi oleh resepsi negotiated meaning yaitu 326 komentar (69,21 

%), lalu disusul komentar yang tidak jelas sebanyak 72 komentar 

(15,29%), kemudian resepsi dominant reading yaitu 39 komentar 
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(8,28%), serta resepsi oppositional decoding sebanyak 34 komentar 

(7,22%). 

B. Analisis Data 

1. Pengujian Hipotesis Univariat mengenai Resepsi Khalayak dalam 

Komentar pada Berita Positif 

Tabel 7 

Tabel Pengujian Hipotesis Univariat mengenai Resepsi Khalayak 
dalam Komentar pada Berita Positif 

Resepsi 
Khalayak 

O E O-E (O-E)² (� − �)²

�
 

Dominant 
Reading 

4 9,5 -5,5 30,25 3,18 

Negotiated 
Meaning 

26 9,5 16,5 272,25 28,66 

Oppositional 
Decoding 

2 9,5 -7,5 56,25 5,92 

Tidak Jelas 6 9,5 -3,5 12,25 1,29 

Total 38 38 0 371 39,05 

Sumber : hasil koding peneliti 

Df  = K - 1 = 4 - 1 = 3. 

Untuk Df =3 dan taraf signifikansi 0,05, nilai X² tabel = 7,815. Oleh 

karena X² hitung (39,05) lebih besar daripada nilai X² tabel (7,815) maka 

�� diterima. Dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan yang signifikan di 

antara keempat kategori resepsi khalayak tersebut dalam mengomentari 

berita positif. Artinya, memang resepsi negotiated meaning adalah 

resepsi yang paling banyak ditemukan dalam fitur komentar di berita 

positif mengenai Menteri Susi Pudjiastuti yang dirilis Republika online. 

2. Pengujian Hipotesis Univariat mengenai Resepsi Khalayak dalam 

Komentar pada Berita Netral 
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Tabel 3.8 

Tabel Pengujian Hipotesis Univariat mengenai Resepsi Khalayak 

dalam Komentar pada Berita Netral 

Arah Berita 
Netral 

O E O-E (O-E)² (� − �)²

�
 

Dominant 
Reading 

1 3,5 -2,5 6,25 1,79 

Negotiated 
Meaning 

10 3,5 6,5 42,25 12,07 

Oppositional 
Decoding 

2 3,5 -1,5 2,25 0,64 

Tidak Jelas 1 3,5 -2,5 6,25 1,79 

Total 14 14 0 57 16,29 

Sumber : hasil koding peneliti 

Df  = K - 1 =  4-1 = 3  

Untuk Df = 3 dan taraf signifikansi 0,05, nilai X² tabel = 7,815. Oleh 

karena X² hitung (16,29) lebih besar daripada nilai X² tabel (7,815) maka 

�� diterima. Dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan yang signifikan di 

antara keempat kategori resepsi khalayak tersebut dalam mengomentari 

berita netral. Artinya, memang resepsi negotiated meaning adalah resepsi 

yang paling banyak ditemukan dalam fitur komentar di berita netral 

mengenai Menteri Susi Pudjiastuti yang dirilis Republika online. 

3. Pengujian Hipotesis Univariat mengenai Resepsi Khalayak dalam 

Komentar pada Berita Negatif 

Tabel 3.9 

Tabel Pengujian Hipotesis Univariat mengenai Resepsi Khalayak 

dalam Komentar pada Berita Negatif 

Arah Berita 
Positif 

O E O-E (O-E)² (� − �)²

�
 

Dominant 34 104,75 -70,75 5005,56 47,79 
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Reading 

Negotiated 
Meaning 

290 104,75 185,25 34317,56 327,61 

Oppositional 
Decoding 

30 104,75 -74,75 5585,56 53,32 

Tidak Jelas 65 104,75 -39,75 1580,06 15,08 

Total 419 419 0 46488,74 443,8 

Sumber : hasil koding peneliti 

Df  = K - 1 = 4 -1 = 3  

Untuk Df = 3 dan taraf signifikansi 0,05, nilai X² tabel = 7,815. Oleh 

karena X² hitung (443,8) lebih besar daripada nilai X² tabel (7,815) maka 

�� diterima. Dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan yang signifikan di 

antara keempat kategori resepsi khalayak tersebut dalam mengomentari 

berita negatif. Artinya, memang resepsi negotiated meaning adalah 

resepsi yang paling banyak ditemukan dalam fitur komentar di berita 

negatif mengenai Menteri Susi Pudjiastuti yang dirilis Republika online. 

Kesimpulan  

1. Dari keseluruhan arah pemberitaan, baik favorable (positif), netral maupun 

unfavorable (negatif) tentang berita pro kontra Menteri Susi Pudjiastuti yang 

ditulis oleh republika online periode 27 Oktober – 13 November 2014 

keseluruhan didominasi oleh resepsi negotiated meaning. Dari keseluruhan 

471 komentar diperoleh sebanyak 326 komentar (69,21%) tergolong 

negotiated meaning, 72 komentar (15,29%) tergolong tidak jelas, 39 

komentar (8,28%) tergolong dominant reading, dan 34 komentar (7,22%) 

tergolong oppositional decoding.  

Resepsi negotiated meaning cenderung mendominasi diduga disebabkan oleh 

karakter audiens new media yang aktif dalam mengkonsumsi maupun 

memproduksi pesan melalui new media dan kondisi internal masing-masing 

khalayak. Audiens new media tidak sekedar menerima konten media tetapi 

juga melakukan aktivitas pencarian, pengkonsultasian, dan interaksi. Dari 
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aktivitas tersebut, audiens mendapatkan berbagai pandangan dari suatu isu 

lalu memfilter informasi yang di dapat sesuai dengan kondisi internal 

individu sehingga diperoleh pemaknaan khalayak yang beragam. Selain itu, 

kerangka pengetahuan (frameworks of knowledge), relasi produksi (relations 

of production), dan infrastruktur teknis (technical infrastructure) juga 

berperan dalam audiens membuat atau menerima suatu pesan yang 

disampaikan media massa.  

2. Ada perbedaan yang signifikan di antara keempat kategori resepsi khalayak 

(dominant reading, negotiated meaning, oppositional decoding, dan tidak 

jelas)  tersebut dalam mengomentari masing – masing berita, baik positif, 

netral, maupun negatif. Artinya, memang resepsi negotiated meaning adalah 

resepsi yang paling banyak ditemukan dalam fitur komentar baik di berita 

positif, netral, maupun negatif mengenai Menteri Susi Pudjiastuti yang dirilis 

Republika online. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan perhitungan chi 

square yang telah dilakukan dalam penelitian ini. 

Saran 

1. Bagi penelitian-penelitian serupa selanjutnya diharapkan dapat menggali 

lebih dalam terkait publik yang berkomentar dengan mengakses mereka satu 

per satu. Sebab penelitian ini tidak mengakses informasi lebih dalam kepada 

masing-masing audiens, inilah yang menjadi keterbatasan dalam penelitian 

ini. Sehingga dengan adanya hal tersebut diharapkan dapat menambah 

informasi yang lebih banyak dan beragam yang nantinya dapat memperkaya 

penelitian dalam bidang ilmu komunikasi. 

2. Semakin banyaknya portal berita yang ada di Indonesia, hendaknya media 

online khususnya Republika Online terus menjaga kualitas pemberitaan dan 

selalu menyuguhkan berita yang informatif dan akurat sehingga dapat 

memenuhi kebutuhan khalayak akan informasi yang cepat dan akurat. 

3. Di dalam new media, khalayak bebas untuk menulis dan berkomentar. Namun 

jika khalayak ingin berkomentar sebaiknya dengan cara yang baik  sehingga 

tidak menyinggung pihak manapun. 
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