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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Masuknya fenomena childfree di Indonesia kini sedang banyak 

diperbincangkan oleh berbagai kalangan masyarakat melalui media sosial 

baik dari sudut pandang pemerintah, agama sampai masyarakat di 

Indonesia. Menurut dictionary.cambridge.org, istilah child-free adalah 

merujuk pada seseorang yang memilih untuk tidak memiliki anak, atau 

sebuah tempat dan situasi tanpa adanya anak - anak. Terkait fenomena 

keputusan untuk tidak mempunyai anak tersebut pun menimbulkan pro 

kontra ditengah masyarakat Indonesia. Hal ini terjadi karena istilah 

childfree itu sendiri masih dianggap tabu atau bertentangan dengan 

perspektif budaya masyarakat yang ada di Indonesia. Seperti umumnya 

tujuan utama sebuah pernikahan ialah untuk memiliki keturunan anak. 

Selain itu, dalam lingkungan pro natalis atau lingkungan yang 

mendukung kelahiran anak mengganggap bahwa melahirkan seorang anak 

akan memberikan manfaat baik secara sosial maupun ekonomi (Nauck, 

2014). Ketika sudah lanjut usia dapat memberikan rasa aman (Park & Cho, 

2011) serta secara psikologis, budaya dan agama juga dapat memberikan 

manfaat (Fahmi & Pinem,2018) dikutip dalam (Patnani et al., 2021). Dari 

hal tersebut, memicu mereka yang memilih untuk tetap tidak memiliki anak 

akan dapat membentuk kelompok sosial yang telah distereotipkan secara 

negatif (Agrillo & Nelini, 2008). Mereka dianggap melanggar norma sosial 

yang kuat dan dicap sebagai orang yang tidak dapat menyesuaikan diri 

(Menninger, 1942), egois (Simon, 1975), atau hedonistik dan tidak 

bertanggung jawab (Peck dan Senderowitz, 1974). 

Di Indonesia fenomena childfree menjadi topik hangat yang sedang 

diperbincangkan setahun belakangan ini, dimulai ketika adanya seorang 

influencer yaitu Gita Savitri Devi yang mengungkapkan keputusan bersama 

suaminya yaitu Paul Andre untuk memilih childfree atau tidak memiliki 

anak melalui unggahan di instagram story miliknya yaitu @gitasav. Dari hal 
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itu, Melansir pada matamata.com, dijelaskan bahwa Gita Savitri semakin 

banyak menerima berbagai pertanyaan dari para pengikutnya terkait 

keputusannya tersebut melalui sesi question and answer dalam akun 

instagram miliknya.  

 

        

 

 (Sumber: www.youtube.com ) 

Pada tanggal 13 Januari 2021 Gitasav juga pernah menjelaskan 

kembali terkait keputusannya tersebut dalam obrolan bersama seorang 

Psikolog Klinis melalui konten podcast youtube Analisa Channel yang telah 

ditonton sebanyak 457.671 kali oleh khalayak. Selain itu, pada tanggal 13 

Juni 2022 sebuah acara televisi yaitu Kick Andy juga turut membuat 

program acara yang membahas fenomena Childfree di Indonesia, dengan 

salah satu bintang tamunya yaitu Gita Savitri Devi bersama suaminya, 

Analisa Widyaningrum sebagai Psikolog dan beberapa pasangan yang juga 

memilih untuk childfree. Dalam hal ini, fenomena childfree semakin 
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menjadi perhatian publik dan tentunya memunculkan pro dan kontra di 

masyarakat Indonesia.  

Dilansir melalui Beritasatu.com, bahwa Kepala Badan 

Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Hasto 

Wardoyo turut menanggapi dari maraknya pembicaraan dimedia sosial 

terkait fenomena childfree yang viral dikalangan milenial. Dimana beliau 

mengungkapkan bahwa jika dibeberapa tahun kemudian semakin banyak 

pasangan yang akhirnya memutuskan untuk childfree atau tidak memiliki 

anak, maka tentu akan berpengaruh pada meningkatnya jumlah penduduk 

usia non produktif dan menyebabkan tingginya rasio ketergantungan. 

Dalam hal ini, dijelaskan juga bahwa tinggi rasio ketergantungan pun dapat 

menjadi faktor penghambat pembangunan di negara berkembang salah 

satunya adalah negara Indonesia. Hal ini dapat terjadi disebabkan karena 

golongan produktif lah yang lebih banyak menghasilkan pendapatan. 

Seperti halnya melansir dari Mediaindonesia.com, dijelaskan bahwa 

world bank tren mengeluarkan angka kelahiran di Indonesia yang hingga 

saat ini terus mengalami penurunan, mulai dari tahun 2019 angka kelahiran 

kasar per 1000 penduduk di Indonesia berada pada angka 17,75.  

 

Gambar 1. Grafik Angka Kelahiran Kasar di Indonesia (Sumber: Website mediaindonesia.com, 

2021) 

Selain itu, data tersebut juga didukung dengan hasil dari sensus 

penduduk yang dikeluarkan oleh BPS yang dinyatakan bahwa adanya 

penurunan laju pertumbuhan penduduk. Dijelaskan bahwa dari tahun 2010 

sampai terakhir ditahun 2020 laju pertumbuhan penduduk pun 

menunjukkan angka menurun yakni 1,25% jika dibandingkan dari periode 

sebelumnya pada 2000 sampai 2010 yaitu sebesar 1,49%. 
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Gambar 2. Grafik Laju Pertumbuhan Penduduk di Indonesia (Sumber: Website 

mediaindonesia.com) 

Dilansir melalui news.detik.com, Sekretaris Umum, Pimpinan Pusat 

(PP) Muhammadiyah yaitu Abdul Mu’ti juga turut angkat bicara dalam 

menanggapi fenomena childfree tersebut. Beliau mengungkapkan bahwa 

seseorang yang memilih untuk tidak ingin menjadi ibu merupakan sebuah 

sikap yang egoistis, hedonistic serta tidak ingin bertanggung jawab terhadap 

masa depan generasi dan regenerasi suatu bangsa. Selain itu, Pimpinan 

Pusat Muhammadiyah tersebut juga menjelaskan bahwa keputusan untuk 

memilih childfree ini nyatanya telah menjadi suatu masalah demografi 

seperti degenerasi, ketenagakerjaan dan masalah-masalah sosial lainnya di 

beberapa negara seperti jepang dan Skandinavia.  

Fenomena Childfree di Indonesia yang mayoritas masyarakat nya 

menganut agama Islam juga memicu banyak diskusi publik melalui media 

sosial. Dilansir melalui tintasiyasi.com, Dalam pandangan islam dijelaskan 

bahwa keputusan memilih Childfree dapat dikatakan telah melawan fitrah 

sebagai manusia yakni naluri melangsungkan keturunan.  

Namun, disamping banyak nya perdebatan atau kontra dari berbagai 

kalangan masyarakat terkait fenomena Childfree di Indonesia, Komnas 

Perempuan yakni Rainy Hutabarat mendukung pendapat Gita Savitri Devi 

yang memilih untuk Childfree. Menurutnya, pilihan untuk memiliki atau 

tidak memiliki anak merupakan sebuah hak asasi perempuan. Jikalau 

seorang perempuan dipaksa untuk mengandung anak, maka hal tersebut 

termasuk dalam perilaku kekerasan.  
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Dalam hal ini, ketika fenomena Childfree masuk di negara Indonesia 

yang merupakan negara yang bukan termasuk person oriented, maka hal ini 

menjadi sebuah persoalan penting sebab akan ada sebuah nilai yang 

mengatur masuknya tren baru tersebut baik itu dari aspek agama, politik, 

budaya serta tradisi yang mengatur tatanan masyarakat hingga saat ini.  

Dalam journal Sociology Compass, 2012, dari sebagian banyak 

negara maju fenomena childfree ini pada dasarnya sudah dibicarakan 

sebelum tahun 2000-an dalam penelitian tentang bagaimana kehidupan 

tanpa anak menantang norma. Diungkapkan bahwa pada tahun 2002 di 

Amerika Serikat, sebesar 18 persen wanita berusia 40-44 tahun belum 

pernah memiliki anak (Osborne, 2003), sedangkan untuk pria sebesar 23 % 

(Biddlecom dan Martin, 2006), Sama halnya dengan kelompok yang lebih 

muda pada umur 25-29 tahun juga memiliki peningkatan tidak memiliki 

anak yakni pada tahun kelahiran 1998 adalah sebesar 28 persen (Blackstone 

& Stewart, 2012).   

Dalam hal ini, Gita Savitri Devi yang kini sedang menjadi atensi 

publik karena fenomena childfree tersebut adalah seorang influencer, 

content creator, sekaligus penulis buku yang juga menetap tinggal di 

Hamburg, Germany bersama suaminya. Gita Savitri semakin dikenal oleh 

khalayak berawal dari berbagai konten edukatif yang disajikannya di 

youtube. Dimana ia aktif membagikan berbagai pandangannya seperti 

melalui konten beropini nya yang membahas seputar feminisme dan isu 

sosial yang ada di Indonesia. Dalam hal ini, ia ingin mengajak para anak 

muda Indonesia untuk berdiskusi dan berpikir lebih kritis dalam 

menanggapi berbagai stigma sosial yang ada di masyarakat. Dilansir 

melalui Idntimes.com, dijelaskan bahwa dari berbagai konten di youtube 

yang sangat ber impact positif untuk pengikutnya, Gita Savitri Devi berhasil 

dipilih sebagai satu-satunya wanita dari negara Indonesia untuk menjadi 

duta dalam program Youtube Creators for Change Fellows di London.  

Namun selain aktif di Youtube, ternyata Gita Savitri juga aktif 

membagikan tulisannya melalui Webblog pribadi miliknya yang bernama 

A CUP OF TEA. Blog tersebut sudah aktif sejak tahun 2017 hingga 2021 
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ini. Topik tulisan yang dibahas dalam blog tersebut juga seputar Feminisme 

dan berbagai cerita pengalaman hidupnya. Berdasarkan bio profil blog 

miliknya yang bernama A CUP OF TEA, Gita mengatakan ‘‘Because there 

are so many things I cannot say out loud, yet I always find a way to put it 

into words’’. Dalam hal ini, blog tersebut hadir sebagai social platform 

untuk mewadahi Gita Savitri dalam menyampaikan pesan lebih banyak dan 

secara bebas. Terhitung sampai bulan Oktober 2021 ini, sebanyak 5 labels 

tulisan dengan total 35 topik yang telah di postingnya, serta memiliki 

followers atau pengikut dalam blognya sebanyak 6.420 orang.     

Dari viralnya fenomena childfree yang dilakukan oleh Gita Savitri 

Devi ini, nyatanya memunculkan banyak pertanyaan dan pro kontra 

dimasyarakat. Dengan demikian, dari banyaknya komentar yang diterima 

dari para netizen di media sosial, ia pun memilih untuk menjelaskan lebih 

detail alasan mengambil keputusan untuk Childfree tersebut melalui blog 

pribadinya yang berjudul ‘‘Perempuan yang diperdebatkan’’. 

Dalam tulisannya, Gita Savitri Devi memberikan pandangan 

berbeda dari kebanyakan orang. Gita menjelaskan berbagai perspektif 

kritisnya yang bertentangan dengan harapan yang ada di masyarakat 

Indonesia yang beranggapan bahwa langkah satu-satunya setelah berumah 

tangga adalah memiliki keturunan. Dalam postingannya, Gita Savitri 

mengatakan tidak setuju atas feminitas yang harus berakar dan diukur dari 

stereotype masyarakat di Indonesia tersebut. Gita Savitri juga beranggapan 

bahwa mengukur perihal keperempuanan dengan memberikan sebuah anak 

atau keturunan adalah termasuk dalam pelanggaran otonomi tubuh 

perempuan itu sendiri. Namun, Gita Savitri juga mengungkapkan bahwa ia 

pun tidak menyalahkan kepada perempuan yang memang sudah memilih 

untuk memiliki anak setelah menikah. Berikut ini terdapat salah satu dari 

bentuk adanya kontra yang diterima oleh Gita Savitri dari para netizen yang 

juga dilampirkan dalam postingan blog nya tersebut.  

 

http://www.upnvj.ac.id-www.library.upnvj.ac.id-www.repository.upnvj.ac.id/


7 
 

Kintan Dwi Syawalia Janah, 2022 

ANALISIS RESEPSI PEREMPUAN MILENIAL PADA FENOMENA CHILDFREE (Studi Pada  

Pembaca Blog Gita Savitri Devi Berjudul ‘‘Perempuan  yang  Diperdebatkan’’) 

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, S1 Ilmu Komunikasi  

[ www.upnvj.ac.id-www.library.upnvj.ac.id-www.repository.upnvj.ac.id ]                                           

 

 

               

Gambar 3. Bentuk komentar netizen  terkait keputusan Gita Savitri memilih Childfree (Sumber: 

Blog Gita Savitri berjudul ‘‘perempuan yang diperdebatkan’’) 

Kini topik tulisan Gita Savitri yang berjudul ‘’Perempuan yang 

diperdebatkan’’ tersebut menjadi postingan yang paling popular dibaca 

dalam blognya dengan jumlah komentar dari pembacanya sebanyak 101 

orang.  Dalam hal ini, dibandingkan dengan media massa lain seperti 

televisi, radio, surat kabar, majalah dan film, keberadaan web blog 

memegang peranan penting sebagai bagian dari media massa baru dengan 

ciri khas tersendiri, dilihat dari sistem operasi dan tampilan fisik media 

(Novianti & Choiriyati, 2014). Namun, masih jarang yang mengetahui 

bahwa seiring majunya teknologi media massa Blog kini sudah turut 

berkembang lebih modern. Dilansir dari Tirto.id, jumlah pengguna blog 

meningkat sejak tahun 2017. Sama halnya yang disampaikan oleh Jack 

Huang, President of Overseas Business, UCWeb, Alibaba Mobile Business 

Group kepada situs web marketing bahwa sebanyak 3,8% atau terhitung 3 

juta pengguna internet di Indonesia adalah menjadi Blogger.  

Menurut Setyani 2013 (dalam Hadiprashada et al., 2017) Blog 

adalah akronim dari web + log yang diklasifikasikan sebagai situs web 

pribadi dan dapat digunakan untuk terus memposting berita atau informasi. 

Penggunaan blog dipandang sebagai agent of change dengan mengkritisi 

dan berkontribusi terhadap fenomena sosial yang terjadi di masyarakat. 

Kegiatan mentransmisikan ide secara tertulis ini merupakan salah satu 

upaya untuk memperbarui diri agar apa yang dipikirkan dapat 

dikomunikasikan dengan baik kepada orang lain (Hadiprashada et al., 

2017).   
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Berdasarkan hasil penelitian terdahulu dalam jurnal Ilmu 

Komunikasi yang menjadi referensi penulis, menjelaskan bahwa terdapat 2 

kecenderungan dari Webblog yaitu (a) keberadaan Webblog dapat 

menciptakan iklim kebebasan informasi yang mendorong lahirnya 

desentralisasi pesan pada setiap orang (b) komunikator dalam pengguna 

blog mendorong konsep blog web sebagai media yang lebih pribadi dimana 

mengandung unsur independen, karena lolos dari proses control dan 

gatekeeping (pengawasan) yang rumit oleh media (Novianti & Choiriyati, 

2014). Dalam hal ini, peneliti tertarik untuk menganalisis bagaimana resepsi 

dari khalayak pembaca blog terkait pesan yang dikomunikasikan oleh 

komunikator tersebut melihat dari adanya kebebasan penulis blog dalam 

mengkontruksi sebuah pesan yang ingin disampaikan oleh pembacanya, 

atau sama halnya blog yang bersifat independen seperti yang dijelaskan 

diatas. 

Dari latar belakang yang telah dijabarkan diatas, berikut ini terdapat 

10 Penelitian terdahulu yang telah dikumpulkan peneliti sebagai bahan 

pendukung penelitian ini, serta untuk melihat state of the arts dan 

kebaharuannya. Pertama, pada penelitian yang dilakukan oleh ((Pawaka & 

Choiriyati, 2020) dan ((Paramita et al., 2021), dimana keduanya meneliti 

dengan subjek yang sama yakni terkait bagaimana followers pada akun 

instagram @indonesiafeminis menerima dan memaknai konten literasi yang 

disajikannya. Dari kedua jurnal tersebut menjelaskan bahwa dibalik peran 

instagram yang kini telah banyak digunakan oleh generasi milenial dan Z 

sebagai sosial platform yang dapat menyebarkan pesan secara lebih luas dan 

cepat, namun pembuat pesan tetap tidak dapat secara penuh mempengaruhi 

khalayak dan menciptakan makna yang sejalan. Seperti informan dalam 

kedua penelitian tersebut menghasilkan penafsiran lain yang 

dilatarbelakangi oleh berbagai aspek sosial, budaya, agama dan pendidikan.  

Selanjutnya, pada penelitian yang dilakukan oleh (Dwiputra, 2021) 

dan (Agustina, Rachel Anastasia, 2018) yang sama-sama melakukan 

penelitian terhadap resepsi khalayak pada teks pemberitaan media 

menjelaskan bahwa dalam proses decoding pesan berupa teks yang 
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dilakukan oleh klikdokter.com ataupun Sindonews.com, khalayak disini 

berusaha mengonsumsi teks berita secara lebih kritis dan pandai seperti 

dengan melakukan proses verifikasi dan menyaring informasi secara akurat. 

Dimana sebagian besar informan masuk dalam posisi negosiasi karena 

melihat dari topik yang diangkat juga merupakan pembahasan yang dinilai 

sensitif sehingga banyak dipengaruhi dari frame of knowledge dan field of 

experience mereka.  

Selain itu, pada penelitian yang berjudul ‘‘Persepsi Mahasiswa Kota 

Bandung pada Tayangan YouTube Najwa Shihab 

#MataNajwaMenantiTerawan (Studi Analisis Resepsi)’’ yang dilakukan 

oleh ((Putri & Pramonojati, 2021)), menunjukkan bahwa proses decoding 

berupa video yang secara terus-menerus dilakukan oleh Najwa Shihab 

melalui youtube miliknya, memicu khalayak untuk dapat semakin detail 

dalam memaknai pesan tersebut, sebab ada banyak faktor yang perlu 

diperhatian ketika pesan tersebut berupa video yakni penilaian terhadap 

gaya komunikator baik secara verbal maupun non verbalnya. Sama hal nya 

pada penelitian yang dilakukan oleh (Hoslih, Afrida, 2021) yang berjudul 

‘‘Analisis Resepsi Mahasiswa Surabaya terhadap Tayangan Video Body 

Image pada Akun YouTube Gita Savitri’’. Dimana salah satu informan 

menafsirkan pesan yang diterima nya selain pengaruh field of experience 

juga dipengaruhi berdasarkan personality Gitasav. 

Selanjutnya, pada penelitian yang dilakukan oleh (Purnamasari & 

Tutiasri, 2021) dan (Sabila & Zuhri, 2021), dengan meneliti bagaimana 

resepsi khalayak terhadap tayangan video di tiktok, mengungkapkan bahwa 

latar belakang pengalaman hidup yang dialami khalayak dapat 

mempengaruhi bagaimana khalayak memaknai pesan media yang diterima 

baik dari segi pendidikan, gaya hidup, jenis kelamin, usia, dan kelas sosial. 

Selain itu, terdapat juga penelitian analisis resepsi pada film yang dilakukan 

oleh ((Anisa & Winduwati, 2021)) dengan judul ‘‘Pemaknaan Body 

Positivity dalam Film Imperfect pada Kalangan Remaja di Jakarta’’, 

diungkapkan bahwa penerimaan pesan pada film Imperfect menempatkan 

dua posisi khalayak yaitu pertama posisi dominan dimana khalayak menilai 
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dari tokoh Rara yang memiliki mindset body positivity, dan kedua posisi 

negosiasi dimana khalayak menyetujui adanya nilai body positivity namun 

menolak sebagian adegan yang dirasa kurang relate dengan nilai yang ingin 

diangkat.  

Berdasarkan 10 penelitian terdahulu diatas, terdapat persamaan dan 

juga perbedaan dengan penelitian yang ingin dilakukan oleh peneliti. Dalam 

hal ini, untuk persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian saat 

ini adalah terlihat pada tema yang diangkat yaitu analisis resepsi khalayak 

menurut Stuart Hall dengan model Encoding-Decoding terhadap suatu 

fenomena. Persamaan selanjutnya ada pada metode penelitian, dimana 

metode penelitian yang dilakukan saat ini adalah menggunakan metode 

kualitatif. Sedangkan, perbedaan dengan penelitian sebelumnya adalah dari 

sisi objek maupun subjek yang diangkat. Untuk penelitian saat ini, peneliti 

mengambil subjek penelitian yaitu perempuan milenial yang merupakan 

pembaca aktif pada Blog Gita Savitri Devi. Sedangkan pada objek 

penelitiannya adalah Blog A CUP OF TEA yang berjudul ‘‘Perempuan 

yang diperdebatkan’’. Dalam hal ini, peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian yang berjudul ‘’Analisis Resepsi Perempuan Milenial pada 

fenomena Childfree (studi pada pembaca blog Gita Savitri Devi yang 

berjudul ‘‘perempuan yang diperdebatkan’’). 

1.2 Rumusan Masalah 

Dalam hal ini, terkait latar belakang yang telah penulis jelaskan 

maka yang akan menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 

‘‘Bagaimana resepsi (penerimaan) perempuan milenial dalam memaknai 

fenomena Childfree studi pada webblog Gita Savitri Devi yang berjudul 

‘Perempuan yang Diperdebatkan’?’’  

1.3 Tujuan Penelitian 

Dalam hal ini berdasarkan dari rumusan masalah diatas, maka yang 

akan menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui resepsi 

(penerimaan) khalayak terhadap fenomena childfree studi pada webblog 

Commented [k1]: Berikut sudah diperbaiki menjadi satu 
rumusan masalah saja 
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Gita Savitri Devi yang berjudul ‘‘Perempuan yang Diperdebatkan’’ dengan 

berdasarkan pada model encoding-decoding Stuart Hall. 

1.4 Manfaat Penelitian 

 1.4.1 Manfaat Akademis 

   Pada aspek akademis, diharapkan bahwa hasil penelitian ini dapat 

bermanfaat sebagai referensi penelitian selanjutnya dalam 

mengembangkan kajian komunikasi khususnya mengenai analisis 

resepsi khalayak terhadap isi pesan yang disajikan oleh komunikator 

serta dapat menambah ilmu pengetahuan dan ketajaman analisis 

dalam bidang ilmu komunikasi.  

 1.4.2 Manfaat Praktis 

Pada aspek praktis, diharapkan bahwa dari hasil penelitian ini 

dapat menambahkan pengetahuan serta pemahaman khalayak 

terhadap fenomena Childfree yang sedang ramai menuai pro kontra 

di Indonesia. Agar kedepannya hal ini bisa menjadi sarana evaluasi 

khalayak media untuk dapat lebih kritis dan bijaksana dalam 

menyikapi suatu informasi yang diterima melalui media sosial 

sehingga dapat diharapkan berkurangnya perilaku menjustifikasi 

atau melabelitaskan suatu pilihan yang menjadi hak asasi manusia.  

1.5 Sistematika Penulisan  

Dalam proposal penelitian ini, penulisan akan terbagi dalam beberapa bab 

yaitu sebagai berikut :  

BAB 1  PENDAHULUAN 

Pada bab pertama ini berisikan penjelasan latar belakang 

masalah yang akan diangkat sebagai bahan penelitian ini 

disertai dengan pemaparan 10 penelitian - penelitian 

terdahulu untuk melihat state of the art dan kebaharuan 

penelitian. Selain itu dilanjutkan dengan adanya rumusan 
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masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta 

sistematika penelitian. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab kedua ini berisikan konsep dan teori yang 

digunakan disertai dengan sebuah kerangka berpikir yang 

akan menjadi acuan penelitian. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Pada bab ketiga ini berisikan objek penelitian yang disertai 

dengan profil dan unit analisis pada webblog A Cup of Tea 

milik Gita Savitri Devi. Selanjutnya, terdapat jenis penelitian 

kualitatif, teknik pengumpulan data, penentuan informan, 

teknik analisis data, teknik keabsahan data, serta  tabel 

rencana waktu penelitian.  

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada bab keempat ini berisikan tentang deskripsi dari hasil 

penelitian serta adanya pembahasan. Hasil penelitian ini 

didapatkan oleh peneliti setelah melakukan proses 

wawancara mendalam (Indepth Interview) kepada informan 

yang telah memenuhi kriteria. Selain itu, kemudian 

dilakukan analisis data dari hasil penelitian yang didapat 

tersebut untuk dapat mengkategorisasikan posisi penerimaan 

khalayak berdasarkan dari teori yang digunakan yaitu model 

encoding-decoding menurut Stuart Hall. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada bab kelima ini berisikan kesimpulan dari keseluruhan 

hasil penelitian yang diperoleh. Selain itu, disertai juga 

beberapa saran yang peneliti ajukan baik secara teoritis dan 

praktis sebagai wadah referensi penelitian selanjutnya dalam 
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mengembangkan ketajaman analisis dalam bidang ilmu 

komunikasi.   

DAFTAR PUSTAKA  

Pada daftar pustaka ini akan berisikan seluruh referensi atau 

sumber ilmiah yang telah peneliti gunakan dalam menyusun 

penelitian ini diantaranya ialah melalui buku fisik, Ebook, 

Jurnal ilmiah dan juga artikel internet. 
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