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Media massa mempunyai kekuatan yang sangat signifikan dalam usaha
mempengaruhi khalayaknya. Salah satu fungsi komunikasi massa adalah untuk mengubah
sikap, mengukuhkan sikap, serta menggerakkan untuk melakukan sesuatu. Hal ini yang
dimanfaatkan oleh Universitas Andalas dengan menyampaikan pesan ajakan kepada
mahasiswanya melalui media lini bawah. Salah satunya adalah pesan “Jangan Kotori
Masa Depanmu dengan Mencontek” yang sesuai dengan salah satu karakter yang terdapat
dalam Andalasian Characters yaitu kejujuran. Namun, dengan adanya pesan tersebut
tidak membuat prilaku menyontek dikalangan mahasiswa berhenti. Apakah dengan pesan
persuasif ini mahasiswa teresepsi sesuai dengan keinginan yang terdapat dalam pesan
yang disampaikan oleh universitas atau mereka memaknai lain pesan persuasif ini
sehingga sampai sekarang mahasiswa masih banyak yang melakukan praktik kecurangan
saat ujian.

Penelitian ini bertujuan untuk Mengetahui resepsi mahasiswa terhadap pesan
persuasif “Jangan Kotori Masa Depanmu dengan Mencontek” yang dikampanyekan oleh
Universitas Andalas dengan menggunakan teori Resepsi Stuart Hall. Penelitian ini
dilakukan dengan menggunakan pendekatan cultural dan paradigma kritis. Pengumpulan
data dilakukan dengan mewawancarai enam mahasiswa yang dipilih berdasarkan sampel
bertujuan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa memberikan makna terhadap
pesan “Jangan Kotori Masa Depanmu dengan Mencontek” dengan menerima secara
umum ideologi dominan namun menolak penerapannya dalam kasus-kasus tertentu.
Informan menyadari bahwa dengan menyontek dapat merusak masa depan mereka. Tetapi
jika ada kesempatan yang terbuka untuk menyontek  maka mereka tetap menyontek.
Sehingga mahasiswa tetap melakukan aksi menyontek ketika terdapat kesempatan untuk
menyontek dan tidak akan menyontek jika kesempatan untuk menyontek itu tidak ada.
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The mass media have a significant force to influence the audience. functions of
persuasive message is to change attitudes, strengthen the attitude and drive to do
something. andalas university use it to deliver a persuasive message through the medium
ofbelow the line. one of which the message is "Jangan Kotori Masa Depanmu Dengan
Mencontek"  from Andalasian Character that is honesty. but the message does not make
the students stop cheating. Do the students receptioned by the persuasive message that
delivered of universityor not ?, so that they keep cheating during exam.

The aims of this research to determine the student reception from the message
"Jangan Kotori Masa Depanmu Dengan Mencontek" that campaigned by andalas
university using stuart hall reception theory. This research used cultural method and
critical paradigms. Data collection is worked through interview which are selected based
on a purposive sampling.

The results of this research showed that the students give meaning to the message
"Jangan Kotori Masa Depanmu Dengan Mencontek" by accepted the dominant ideology
but they rejected the application in certain cases. by cheating, informants realize that it
can ruin their future. but if there is a chance they keep to do it, and if there is no  chance
they would not to cheat.

Keyword : Reception, Message, Cheating, Critical Studies.


