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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 Sejalan dengan perkembangan teknologi saat ini media komunikasi tradisional 

cenderung banyak yang terlupakan dibandingkan dengan media komunikasi modern. 

Misalnya saja media sosial seperti Facebook, Twitter, BBM (Blackbarry Messager) 

dan media-media lainnya yang sekarang semakin pesat perkembangannya. Bahkan 

semua sistem media sosial ini sangat mudah didapatkan diponsel-ponsel atau alat 

komunikasi yang semakin canggih. Semua ini dipilih untuk mempermudahkan 

masyarakat dalam mendapatkan informasi jarak jauh. Tidak hanya itu sosial media ini 

juga digunakan oleh masyrakat sebagai media hiburan. Lain halnya dengan salah satu 

daerah di Jawa Timur yaitu tepatnya di daerah Batu dimana masyarakat Batu ini 

sampai saat ini masih mempetahankan media komunikasi tradisional yaitu seni 

Bantengan. Masyarakat Batu khususnya para pelaku seni ingin tetap mempertahankan 

media komunikasi tradisional ini ditengah-tengah masyrakat yang sudah mengenal 

media teknologi modern. 

Media tradisional adalah alat komunikasi yang sudah lama digunakan disuatu 

tempat (desa) sebelum kebudayannya tersentuh oleh teknologi modern dan sampai 

sekarang masih digunakan didaerah itu.  Dimana isinya masih berupa lisan, gerak 

isyarat, atau alat pengingat, dan alat bunyi-bunyian, dikutip dalam James Danandjaja 

(Nurudin, 2010:114). Maka hal ini menarik peneliti untuk melakukan sebuah 

penelitian di Kota Batu pada seni Bantengan untuk mengetahui makna pesan yang 
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ingin disampaikan dari seni Bantengan. Yang mana para pelaku seni yang ada di 

daerah Batu ini masih sangat aktif dalam mempertahankan kesenian tradisional 

Bantengan meskipun masyarakat Batu tidak terlalu tertinggal dengan perkembangan 

teknologi. Bahkan mayoritas masyrakat Batu sudah bisa memanfaatkan teknologi 

modern ini. Akan tetapi masyrakat Batu khususnya para pelaku seni masih tetap ikut 

serta dalam melestarikan kebudayaan tradisional salah satunya seni Bantengan ini 

dengan tujuan agar masyrakat tidak meninggalkan kesenian tradisional yang sudah 

diturunkan secara turun - temurun oleh nenek moyang. Dan agar masyarakat tetap 

dapat melestarikan seni Bantengan ditengah-tengah masyarakat yang sudah mengenal 

media komunikasi modern. Seni bantengan adalah sebuah pertunjukan seni budaya 

tradisi yang menggabungkan unsur sendra tari, olah kanuragan, musik, dan 

syair/mantra yang sangat kental dengan nuansa magis. Seni bantengan dalam 

penyampaiannya dibantu oleh sekelompok orang yang memainkan musik khas 

bantengan dengan alat musik berupa gong, kendang dan lain-lain. Kesenian ini 

dimainkan oleh dua orang laki- laki, satu dibagian depan sebagai kepalanya, dan satu 

lagi dibagian belakang sebagai ekornya. Selain banteng ada juga dua hewan yang 

terlibat dalam kesenian bantengan ini yaitu monyet dan macan. Dalam kesenian 

bantengan ini yang menjadi hal menarik adalah ketika pelakunya atau hewan banteng 

ini telah masuk tahap “trans” yaitu tahapan pemain pemegang kepala bantengan 

menjadi kesurupan arwah leluruh banteng (Dhanyangan). Banteng dibantu kesurupan 

oleh orang yang memakai pakaian serba merah yang biasa disebut abangan dan kaos 

hitam yang biasa disebut irengan.  
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Seni Bantenngan sudah ada sejak jaman orde lama. Pada saat itu seni 

Bantengan menjadi bagian dari kekuatan politik yang berkompetisi memenangkan 

dukungan dari rakyat. Pada masa itu seni Bantengan dianggap sebagai kesenian milik 

kaum nasionalis. Hal ini dikarenakan adanya kesamaan simbol antara kesenian 

tersebut dengan lambang Partai Nasional Indonesia yang menjadi wadah politik 

mereka. Tidak hanya itu partai-partai lain juga ikut mengusung kesenian lainnya 

sebagai simbol dari partai-partai yang mereka usung sehingga terjadilah kompetisi 

politik yang merambah dunia seni diakhiri dengan tragedi politik pada tahun 1965 

yang menghantam kaum komunis. Hal ini membuat kesenian bantengan yang 

memang telah diasosiasikan sebagai kesenian kaum nasionalis terkena dampak dari 

dari penghancuran secara sistematis oleh rezim orde baru. Banyaknya kelompok seni 

Bantengan di Jawa Timur dibubarkan secara paksa karena stigma sebagai kelompok 

kesenian yang berpihak pada PKI. Begitupun para seniman Bantengan yang dituduh 

sebagai kaum komunis, padahal faktanya Bantengan lebih sering dikaitkan dengan 

kaum nasionalis PNI masa lalu. Akibat dari pemberhangusan tersebut, seni 

Bantengan sempat mengalami kehancuran eksistensi selama berpuluh-puluh tahun. 

Baru pada dekade 1990-an, seni Bantengan bangkit kembali dan sampai sekarang 

masih tetap terjaga keeksistensiannya. (Sumber : GMNI : 2011) 

Menurut Paul Ekman (dalam Mulyana 2001 : 309) komunikasi nonverbal 

yang dilakukan oleh pelaku seni Bantengan tersebut sebagai regulator. Berarti, 

gerakan tangan maupun ekspresi yang ada kesenian Bantengan merupakan saluran 

percakapan terbuka. Gerakan itu mewakili mereka dalam rangka berkomunikasi. 

Kebutuhan berkomunikasi memang tidak dapat dihindarkan pada setiap manusia. 
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Sekalipun hanya dengan berkomunikasi nonverbal. Disini dapat dimengerti bahwa 

perilaku nonverbal dapat digunakan untuk menggantikan perilaku verbal. Namun 

komunikasi akan lebih efektif lagi jika komunikasi verbal ditegaskan dengan 

komunikasi nonverbal.  

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa seni Bantengan merupakan 

sebuah tradisi yang masih dapat berkembang sampai saat ini walaupun tadinya 

sempat mengalami penurunan eksistensi namun saat ini sudah bangkit kembali. Tidak 

hanya itu dalam kesenian Bantengan itu sendiri terdapat banyak simbol–simbol pesan 

yang ingin disampaikan kepada masyarakat yang menontonnya. Baik itu melalui 

gerakan-gerakan, kostum yang digunakan, alat-alat yang mengiringi gerakan dan juga 

tokoh-tokoh yang ikut serta dalam pertunjukan seni Bantengan. Dalam hal ini juga 

peneliti akan melakukan penelitian pada anggota Padepokan Gunung Ukir yang 

terletak di Kota Batu. Dimana di Padepokan ini terdapat banyak anggota yang ikut 

serta melestarikan kesenian tradisional. Tidak hanya satu macam kesenian tradisional 

saja yang dilestarikan tapi puluhan kesenian tradisional turut dilestarikan di 

Padepokan ini. Jadi nantinya peneliti akan mengambil beberapa anggota dari 

Padepokan Gunung Ukir untuk diwawancarai mengenai pemaknaan pesan 

komunikasi pada media tradisional Bantengan. Yang mana anggota yang 

diwawancari dipilih dari mereka yang pernah melihat pertunjukan kesenian 

Bantengan tapi bukan mereka yang ikut terlibat dalam pertunjukan kesenian 

Bantengan. Berdasarkan latar belakang diatas menarik peneliti untuk meneliti 

“Pemaknaan Pesan Komunikasi Pada Media Tradisional Seni Bantengan (Studi 

Resepsi Pada Anggota Padepokan Gunung Ukir Di Kota Batu)” 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, peneliti menarik rumusan masalah 

yaitu “Bagaimana pemaknaan pesan komunikasi oleh anggota padepokan gunung 

ukir di kota Batu pada media tradisional seni Bantengan? 

C. Tujuan Penelitian 

 Dari pokok-pokok rumusan yang dikemukakan oleh peneliti maka bisa 

dirumuskan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pemaknaan pesan 

komunikasi oleh anggota padepokan di kota Batu pada media tradisional seni 

Bantengan. 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian dapat dilihat dari segi praktis dan akademis yaitu: 

1. Manfaat Praktis 

- Agar memperoleh pemahaman bagi peneliti tentang pemaknaan pesan 

komunikasi pada media tradisional Bantengan.  

- Memperluas wawasan yang berhubungan dengan kesenian tradisional 

khususnnya pada kesenian Bantengan. 

2. Manfaat Akademis 

- Tersedianya refrensi guna menambah informasi untuk penelitian 

komunikasi, dalam mengkaji pemaknaan pesan pada media komunikasi 

tradisional yaitu tepatnya pada media tradisional Bantengan. 
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- Penelitian ini juga dapat dijadikan refrensi bagi peneliti lain khususnya yang 

masuk dalam jurusan ilmu komunikasi dalam melakukan penelitian untuk 

mengetahui pemaknaan pesan pada media tradisional. Selain itu dapat juga 

dijadikan sebagai sumber informasi baru untuk menambah wawasan bagi 

mahasiswa lainnya. 

E. Tinjauan Pustaka 

E.1 Interpertasi Pesan 

 Liliweri (2002 : 46) menjelaskan, komunikasi antar budaya bisa 

menyenangkan, membawa suasana damai, mengurangi kekeliruan informasi, dan 

meredakan ketegangan. Komunikasi yang efektif hanya akan terjadi manakala dua 

pihak memberikan makna yang sama atas pesan yang mereka pertukarkan. 

Sebaliknya, komunikasi yang kacau membawa perbedaan pendapat, yang 

mengakibatkan pertikaian dan perkelahian kedua belah pihak memberikan makna 

yang berbeda atas pesan. Maka berlakulah adagium komunikasi yaitu semakin 

berbeda budaya para peserta komunikasi maka semakin besar peluang bias atas 

makna antar budaya. Sebaliknya semakin kecil bahkan kalau tidak ada perbedaan 

antar budaya maka makin kecil atau bahkan tidak ada perbedaan antar budaya maka 

makin atau bahkan tidak ada bias makna diantara mereka. Perbedaan-perbedaan antar 

budaya atas makna sering kali terjadi hanya antara dua pihak atau lebih atau kurang 

atau bahkan tidak memahami perbedaan nilai maupun norma budaya. 
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Liliweri (2002 : 47), juga menjelaskan bahwa interpretasi terhadap suku, rasa 

atau objek apapun yang dihadapi subjek menekankan pada interpretasi simbolik 

(sistem makna) yang berkaitan dengan kebudayaan, perubahan kebudayaan, dan studi 

tentang kebudayaan. Clifford Greetz dalam Liliweri, menjelaskan merujukk pada 

kerja antropolog, seperti Kluckhohn yang berasumsi bahwa kebudayaan itu suatu 

cermin bagi manusia (Mirror For Man) sehingga dia menganjurkan interpretasai 

terhadap makna budaya, bahwa kebudayaan itu merupakan: 

1. Keseluruhan pandangan hidup dari manusia 

2. Sebuah warisan sosial yang dimiliki oleh individu dari kelompoknya 

3. Cara berpikir, perasaan, dan mempercayai 

4. Abstraksi dari perilaku 

5. Bagian penting dari teori para antropolog tentang cara-cara dimana sebuah 

kelompok orang menyatakan kelakuannya 

6. Sebuah gudang pusat pembelajaran 

7. Suatu unit standarisasi orientasi untuk mengatasi pelbagai masalah yang 

berulang-ulang 

8. Perilaku yang dipelajari 

9. Sebuah mekanisme bagi pengaturan regulative atau perilaku 

10. Sekumpulan teknik untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan lain dan 

orang lain 

11. Lapisan atau endapan dari sejarah manusia 

12. Peta perilaku, matriks perilaku, dan saringan perilaku. 
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E.2 Pesan Komunikasi 

 Widjaja (2000 : 26) mengartikan komunikasi sebagai proses saling menukar 

pikiran dan pendapat. Lebih jauh lagi Carl I Hovland mendefinisikan komunikasi 

adalah suatu dimana seseorang memindahkan perangsang yang biasanya berupa 

lambang kata-kata untuk mengubah tingkah laku orang lain. Senada dengan Garber 

(1967) yang mendefinisikan komunikasi sebagai Social Interaction melalui pesan-

pesan. 

 Onong Uchyana (2002) mengatakan pada hakikatnya komunikasi adalah 

proses penyampaian pikiran, atau peraasaan oleh seseorang (komunikator) kepada 

orang lain (komunikan) (Bungin 2008 : 31). Dari uraian diatas dapat disimpulkan 

bahwa komunikasi adalah proses penyampaian pikiran, pendapat, atau pesan-pesan 

untuk mengubah tingkah laku orang lain. 

 Mencapai makna merupakan hal yang penting dalam kehidupan manusia. 

Seseorang tidak akan beranjak lebih jauh dari pembicaraan kecuali apabila mengerti 

pesan yang disampaikan oleh orang lain dan orang lain memahami pesan yang kita 

sampaikan. Memahami pesan adalah tujuan dari semua pemakanaan. Makna, 

karenanya mengharuskan kita untuk menilai pemikiran kita mengenai pesan-pesan 

dan juga menilai bagaimana orang lain menginterpretasikan pesan kita. Melalui 

percakapan dengan orang lain, kita dapat lebih memahami diri kita sendiri dan juga 

pengertian yang lebih baik akan pesan-pesan yang kita dan orang lain kirim dan 

terima. (Richard West, Lynn H. Turner, 2007 :93). 

 Adapun beberapa factor keberhasilan komunikasi dilihat dari sudut pesan 

yang dapat diperhatikan, antara lain : 
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1. Pesan komunikasi perlu dirancang dan disampaikan sedemikian rupa sehingga 

dapat menumbuhkan perhatian komunikasi 

2. Lambang-lambang yang dipergunakan harus benar-benar dapat dipahami oleh 

kedua pihak, yaitu komunikator dan komunikan 

3. Pesan-pesan tersebut disampaikan secara jelas dan sesuai dengan kondisi 

dimanapun situasi tempat 

4. Tidak menimbulkan multi interpretasi atau penafsiran yang berlainan. 

Pesan verbal adalah semua jenis simbol yang menggunakan satu kata atau 

lebih. Hampir semua rangsangan wicara yang kita sadari masuk dalam kategori pesan 

verbal yang disengaja, yaitu usaha-usaha yang dilakukan secara sadar untuk 

berhubungan dengan orang lain secara lisan. Bahasa dapat juga dinggap sebagai suatu 

sistem verbal. (dalam Mulyana, 2001 : 237) 

Pesan nonverbal adalah semua isyarat bukan kata kata. Menurut Larry A. 

Samovar dan Richard E. Porter, komunikasi nonverbal mencangkup semua 

rangsangan (kecuali rangsangan verbal) dalam suatu setting komunikasi, yang 

dihasilkan oleh individu dan penggunaan lingkungan oleh individu, yang mempunyai 

nilai pesan potensial bagi pengirim atau penerima (Mulyana : 2001 : 308). 

E.3 Komunikasi Tradisional 

 Komunikasi memegang peranan penting sebagain alat interaksi dan hubungan 

diantara manusia. Apalagi manusia sebagai makhluk sosial yang tidak dapat hidup 

terlepas dari orang lainnya. Manusia selalu hidup dalam kelompok ataupun 

bermasyarakat batapa pun sederhananya. Karena itulah Aristoteles menyebut bahwa 

manusia sebagai “Zoon Politicon”, artinya manusia adalah makhluk yang suka 
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berkumpul atau bermasyarakat. Dalam hidup bermasyarakat itulah manusia 

senantiasa melakukan hubungan atau berkomunikasi secara bersama. Baik dalam 

bentuk percakapan maupun dalam bentuk untuk menyelesaikan sesuatu hal yang 

berkaitan dengan pekerjaan mereka. Dengan demikian komunikasi dapat diartikan 

sebagai suatu proses sosial yang sangat dasar dan vital dalam kehidupan manusia. 

Bahkan secara ekstrim boleh diakatakan bahwa masyarakat hanya dapat berfungsi 

melalui dan karena komunikasi. (Machmud, 2011 : 34) 

 Pada masa yang lalu komunikasi hanya terjadi pada masyarakat yang 

daerahnya terbatas. Artinya komunikasi hanya terikat pada kepentingan suatu 

lingkungan masyrakat kecil. Akan tetapi saat ini dengan perkembangan ilmu dan 

teknologi, maka pesan komunikasi menjadi semakin penting dan meluas sampai 

daerah yang tidak terbatas. Bahkan boleh dikatakan bahwa komunikasi sudah 

merupakan keperluan sosial, alat politik, alat kekuatan ekonomi, berpotensi untuk 

memajukan pendidikan, mendorong kemajuan kebudayaan, dan berbagai peranan 

yang terdapat dalam komunikasi. 

 Menurut Machmud (2011 : 35) komunikasi sebagaimana lazimnya 

mengandung pengertian penyampaian pesan kepada penerima pesan melalui media 

komunikasi baik yang sifatnya modern maupun yang masih bersifat tradisional. 

Tujuannya agar penerima pesan itu, memahami dan memenuhi kandungan pesan 

yang disampaikan oleh pemberi pesan tersebut. Dengan demikian dapat dikemukakan 

bahwa peristiwa komunikasi boleh berlangsung secara searah, dan kaitannya dengan 

kajian ini, model komunikasi yang akan menjadi sorotan adalah komunikasi yangb 

bersifat dua arah. 
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 Salah satu model komunikasi yang bersifat dua arah ialah komunikasi 

interaktif. Dalam komunikasi interaktif terjadi komunikasi dua arah antara pengirim 

dan penerima pesan. Dalam komunikasi interaktif juga terjadi komunikasi yang 

berkelanjutan, komunikasi yang terjadi tidak hanya berhenti pada satu titik saja atau 

satu arah, tetapi muncul komunikasi yang timbale balik antara pengirim dengan 

penerima. Dahulu komunikasi interaktif dilakukan dengan tatap muka, tetapi karena 

perkembangan teknologi media sudah seamkin maju, maka komunikasi interaktif 

dapat juga dilakukan tidak dengan tatap muka secara langsung tetapi melalui media 

tertentu, misalnya media telepon, radio, televisi, dan internet. Kondisi yang demikian 

memungkinkan terjadinya komunikasi antara penerima dan pengirim pesan, 

walaupun tidak bersemuka secara langsung tetapi pesan yang disampaikan oleh si 

pengirim pesan sampai kepada penerima atau sebaliknya. Komunikasi yang interaktif 

yang dilakukan melalui media tidak terbatas ruang dan waktu, karena itu dlam 

komunikasi interaktif umpan balik merupakan salah satu unsur yang sangat penting 

agar komunikasi dapat berlangsung. Seseorang dapat menyampaikan pesan baik lisan 

maupun tidak lisan, penerima bereaksi dengan member jawaban lisan maupun tidak 

lisan kemudian orang pertama bereaksi lagi setelah menerima balasan dari orang 

kedua, demikian seterusnya. 

 Machmud (2011 : 36) berpendapat bahwa lingkungan atau konteks 

komunikasi setidak-tidaknya memiliki tiga dimensi, yaitu dimensi fisik, dimensi 

sosial-psikologi, dan dimensi masa dan waktu. Ketiga dimensi lingkungan nini saling 

berinteraksi, dan masing-masing mempengaruhi satu sama lainnya. Ruang ataupun 

taman dimana komunikasi-komunikasi itu berlangsunng disebut konteks atau 
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lingkungan fisik, artinya tempat tersebut merupakan lingkungan nyata atau wujud. 

Lingkungan fisikal ini apapun bentuknya mempunyai dampak tertentu atas 

kandungan pesan yang disampaikan, termasuk bentuk pesan (bagaimana orang 

menyampaikan pesan tersebut). 

 Dimensi sosial dan psikologi seumapama tata hubungan dan status diantara 

mereka yang terlibat dalam proses komunikasi, termasuk aturan budaya orang umum 

dimana komunmikasi itu terjadi, lingkungan konteks sosial dan psikologi juga 

mencakup rasa persahabatan atau permusuhan, formalitas atau informal, situasi serius 

atau senda gurau. Sementara dimensi waktu mencakup masa dalam sehari maupun 

masa dalam hitungan jam dimana komunikasi itu berlangsung. 

 Komunikasi tradisional yang merupakan bagian dari ruang lingkup kajian 

komunikasi secara umum juga dimaksudkan sebagai bentuk komunikasi yang 

menekankan proses penyampaian pesan melalui berbagai media komunikasi yang 

bersifat tradisi atau sederhana, yang digunakan oleh sekelompok masyarakat tertentu 

yang berbeda dari masyarakat lainnya. Hal ini sejalan dengan definisi komunikasi 

tradisional yang telah dikemukakan oleh Bukhory Ismail dalam bukunya yang 

berjudul Kamus Komunikasi (dikutip dalam Machmud. 2011 : 36). Remajau 

mengatakan bahwa komunikasi tradisional merupakan gaya dan cara berkomunikasi 

yang berlangsung secara turun-temurun pada suatu masyarakat tertentu yang berbeda 

dari masyarakat lainnya disebabkan oleh cirri-ciri khas sistem masyarakat dan tata 

nilai kebudayaan yang juga berbeda. 

 Definisi komunikasi tradisional seperti yang telah dituliskan diatas, walaupun 

terkesan statis sebab proses komunikasi yang berlangsung dengan gaya dan cara yang 
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mesti sama dari satu generasi ke genarasi lainnya, namun definisi tersebut boleh 

digunakan sebagai rujukan. Dalam konteks komunikasi, gaya dan cara meyampaikan 

pesan diantara setiap orang yang berasal dari kelompok yang sama tidak semuanya 

harus sama, mengingat dalam perjalanan masa masyarakat pasti mengalami berbagai 

perubahan. 

 Oleh sebab itu menurut peneliti , komunikasi tradisional dapat mengalami 

perubahan gaya dan cara menyampaikan pesan, namun pesan yang disampaikan 

dilakukan secara sederhana, berkaitan dengan tata nilai maupun sistem kebudayaan 

masyarakat. Dengan demikian setiap kelompok masyarakat yang memiliki perbedaan 

baik tata nilai maupun sistem kebudayaan, mempunyai cara tersendiri dalam 

berkomunikasi. Hal ini akan disesuakan dengan gaya dan cara mereka 

berkomunikasi. 

 Menurut Mansur Abdullah, seperti yang dikutip dalam (Machmud, 2011 : 38) 

bahwa setiap individu atau masyarakat dalam melakukan proses penyampaian pesan, 

boleh dilakukan dengan menggunakan bentuk komunikasi lisan atau bukan lisan. 

Komunikasi lisan merupakan proses penyampaian pesan yang dilakukan dengan 

menggunakan kata atau kalimat yang disampaikan dalam bentuk percakapan, 

pembicaraan, perbincangan, perdebatan ataupun forum yang melibatkan interaksi dua 

arah. Namun begitu, terdapat puola komunikasi lisan yang sifatnya searah, misalnya 

pidato umum, syarahan, kuliah, demontrasi, dan penyajian kertas kerja. Dalam 

komunikasi yang demikian, hanya penyampai yang berkata-kata sedangkan penerima 

hanya mendengar dan berupaya memahaminya. 
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 Dalam proses komunikasi, nada suara, corak air muka (mimik), isyarat 

tangan, dan isyarat-isyarat lainnya yang digunakan untuk menyampaikan sesuatu 

maksud digolongkan sebagai komunikasi bukan lisan. Secara tersendiri, komunikasi 

bukan lisan boleh menggambarkan emosi, personality, tujuan dan juga status sosial 

seseorang individu.jika komunikasi bukan lisan digabung bersama komunikasi lisan, 

akan mempunyai kemungkinan untuk dapat meningkatkan efektivitas penyampaian 

sauatu pesan (Syumumsuddin A. Rahim, dalam Machmud, 2011 :39). 

 Paul Ekman menyebutkan lima fungsi pesan nonverbal, seperti yang dapat 

dilukiskan dengan perilaku mata. (dalam Mulyana, 2001 : 314) yakni : Emblem. 

Gerakan mata tertentu merupakan simbol yang meiliki kesetaraan dengan simbol 

verbal. Kedipan mata dapat mengatakan, “Saya tidak sungguh-sungguh”. Ilustator. 

Pandangan ke bawah dapat menunjukan atau kesedihan. Regulator. Kontak mata 

berarti saluran percakapan terbuka. Memalingkan muka manandakan ketidaksediaan 

berkomunikasi. Penyesuai. Kedipan mata yang cepat meningkat ketika orang dalam 

tekanan. Itu merupakan respon tidak disadari yang merupakan upaya tubuh untuk 

mengurangi kecemasan. After Display. Pembesaran manic-mata (pupil dilation) 

menunjukan peningkatan emosi isyarat wajah lainnya menunjukan peningkatan 

emosi. Isyarat wajah lainnya menunjukan perasaan takut , terkejut, atau senang. 

 Sedangkan kaitannya dengan komunikasi lisan (verbal), komunikasi bukan 

lisan (nonverbal) memiliki fungsi sebagai berikut: 

1. Perilaku nonverbal dapat mengulangi perilaku verbal, misalnya A 

menganggukan kepala ketika B mengatakan “Ya”. 
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2. Memperteguh, menekankan atau melengkapi perilaku verbal. Misalnya A 

melambaikan tangan seraya mengucapkan “Selamat Jalan”. Isyarat nonverbal 

demikian itulah yang disebut affect display. 

3. Perilaku nonverbal dapat menggantikan perilaku verbal, jadi berdiri sendiri. 

Misalnya A menggoyangkan tangannya dengan telapak tangana mengarah ke 

depan (sebagai pengganti kata “Tidak”). 

4. Perilaku nonverbal dapat meregulasi perilaku verbal. Misalnya A adalah 

mahasiswa yang mengenakan jaket atau membereskan buku-buku, atau 

melihat jam tangannya menjelang kuliah berakhir, sehingga dosen segera 

menutup kuliahnya. 

5. Perilaku nonverbal dapat membantah atau bertentangan dengan perilaku 

verbal. Misalnya, seorang suami mengatakan “Bagus! Bagus! Ketika dimintai 

komentar oleh isterinya mengenai gaun yang baru dibelinya, seraya terus 

membaca surat kabar atau menonton televisi. 

E.4 Media Tradisional 

 Media tradisional adalah alat komunikasi yang sudah lama digunakan disuatu 

tempat (desa) sebelum kebudayaannya tersentuh oleh teknologi modern dan sampai 

sekarang masih digunakan di daerah itu. Adapun isinya masih berupa lisan, gerak 

isyarat atau alat pengingat dan alat bunyi-bunyian, dikutip dalam James Danandjaja 

(Nurudin, 2010 : 114). 

 Media tradisional tak pernah bisa dipisahkan dari seni tradisional , yakni suatu 

bentuk kesenian yang digali dari cerita-cerita rakyat dengan memakai media 
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tradisional. Media komunikasi tradisional sering disebut sebagai bentuk  folkore. 

Bentuk-bentuk folkore tersebut antara lain: 

1. Cerita prosa rakyat (mite,legenda,dongeng) 

2. Ungkapan rakyat (peribahasa, pemeo, pepatah) 

3. Puisi rakyat 

4. Nyanyian rakyat 

5. Teater rakyat 

6. Gerak isyarat (memicingkan mata tanda cinta) 

7. Alat pengingat (mengirim sirih berarti meminang) 

8. Alat bunyi-bunyian (kentongan, gang, bedug, dan lain-lain). 

William R. Bascom (dalam Nurudin, 2010 : 115) mengemukakan fungsi-

fungsi pokok folklore sebagai media tradisional adalah sebagai berikut: 

1. Sebagai sistem proyeksi (projective system). Folkore menjadi projeksi angan-

angan atau impian rakyat jelata, atau sebagai alat pemuas impian (wish 

fulfilement) masyarakat yang dimanifestasikan dalam bentuk stereotype 

dongeng. Contohnya adalah cerita “Bawang Merah dan vawang Putih”, cerita 

ini hanya rekaan tentang angan-angan seorang gadis pedesaan yang jujur, 

lugu, menerima apa adanya meskipun diperlakukan buruk oleh saudara dan 

ibu tirinya, namun pada akhirnya berhasil menikah dengan seorang raja, cerita 

ini mendidik masyarakat bahwa jika orang itu jujur, terutrama pada orang lain 

dan sabar, akan mendapat imbalan yang sewajarnya. 

2. Sebagai pengesahan/penguat adat. Cerita Nyi Roro Kidul di daerah Jogjakarta 

dapat menguatkan adat (bahkan kekuasaan) Raja Mataram. Seseorang dapat 
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dihormati karena mempunyai kekuatan luar biasa yang ditunjukan dari 

kemampuannya memperisteri makhluk halus. Rakyat tidak dapat menentang 

raja, sebaliknya rasa hormat rakyat pada pemimpinnya harus dipelihara. 

3. Sebagai alat pendidikan (pedagogical device). Contohnya cerita “Bawang 

Merah dan Bawang Putih”. Cerita ini mendidik masyarakat bahwa jika 

seseoramg itu jujur, baik pada orang lain dan sabar, akan mendapatkan 

imbalan yang layak. 

4. Sebagai alat paksaan dan pengendalian sosial agar norma-norma masyarakat 

dipatuhi oleh anggota kolektifnya. Cerita “Kakak yang Congkak” dapat 

bermakna sebagai alat pemaksa dengan pengendalian sosial terhadap norma 

nilai masyarakat. Cerita ini menyindir kepada orang yang banyak bicara 

namun sedikit kerja. 

Negara Indonesia dikenal sebagai Negara yang memiliki keanekaragaman 

budaya dan suku bangsa. Tiap-tiap daerah di Indonesia memiliki cirri khas 

kebudayaan masing-masing. Hal ini merupakan perwujudan dari bentuk kreaktivitasa 

pendudukannya sendiri. Adapun kebudayaan-kebudayaan tersebut sudah sejak lama 

dikenal dan dilakukan sehingga telah menjadi suatu tradisi yang dilakukan secara 

turun-temurun dikalangan masyarakatnya. Sejarah dalam berbagai adat-istiadat inilah 

yang biasa kita sebut folkore, seperti yang dijelaskan diatas. 

Konsep media dapat diartikan sebagai, beberapa medium atau saluran yang 

digunakan  secara teratur untuk berkomunikasi dengan individu-individu maupun 

dengan kelompok. Dengan demikian media dapat dirujuk kepada perantara, 

sementara perantara itu sendiri merupakan sesuatu yang mempunyai bentuk, kaedah 
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dan pendekatan. Sebagai alat perantara, media membawa makna dari utusan yang 

disalurkan melaluinya untuk kepentingan khalayak. Berdasarkan pengertian itu, maka 

media tradisional dapat diartikan sebagai alat komunikasi diantara manusia yang 

bersifat pribadi, namun juga dapat bersifat publik yang mempunyai pola struktur tetap 

dan berbentuk genre. Maksudnya media dibentuk oleh masyarakat untuk memenuhi 

keperluan lingkungan budaya dimana masyarakat ini berada, menurut Asiah Sarji 

(Machmud, 2011 : 40). 

Dalam masyarakat pedesaan komunikasi diantara manusia kebanyakan 

dilakukan dengan menggunakan simbol-simbol seperti bunyi-bunyian, gerak isyarat, 

seni visual dan pertunjukan rakyat. Media tradisional merupakan alat komunikasi 

yang digunakan oleh masyarakat pedesaan dalam upaya menyampaikan berbagai 

pesan yang mengandung unsur nilai, norma, aturan-aturan, juga termasuk pesan 

pembangunan yang berasal dari pemerintah, karena itu tujuan media tradisional 

disamping untuk hiburan juga digunakan sebagai alat untuk mendidik.  

Dalam definisi media tradisional boleh diartikan sebagai alat komunikasi yang 

digunakan khalayak masyarakat tertentu secara turun temurun yang diwariskan dari 

generasi terdahulu. Dengan demikian dalam konteks media tradisional, ada semacam 

kewajiban dari generasi berikutnya yang meneriman warisan tersebut untuk menjaga 

dan melestarikan apa yang diterimanya sebagai warisan dari generasi terdahulu. 

Sedikit perbedaan media tradisional dengan media modern adalah dahulu 

media tradisional cakupan audiencenya dalam menyampaikan pesan komunikasi 

sangat terbatas dan nilai-nilai kearifan di dalamnya tidak pudar. Sedangkan di dalam 



19 
 

media modern seperti media massa (televise, cetak, elektronik) cakupannya sangat 

luas, seluruh manusia dari berbagai penjuru bisa mendapatkan informasi darinya. 

Misalnya saja SMS (Short Message Service) yang merupakan lahiran dari 

media elektronik, tanpa melakukan komunikasi tatap muka (interpersonal 

communicatiom) seseorang sudah bisa mendapatkan feedback (umpan balik) dan 

effect (akibat/hasil) dari proses komunikasinya. Dan di dalam proses komunikasi 

tersebut bisa dikatakan komunikasi aktif, dimana komunikator maupun komunikan 

mendapat hasil dan penyikapan langsung dari lawan komunikasinya (dalam 

Nuruddin, 2010 : 187). 

E.5 Seni Bantengan Sebagai Media Tradisional 

Sama halnya dengan daerah - daerah lain dipenjuru Indonesia. Daerah Jawa 

Timur tepatnya di Batu juga memiliki kebudayaan yang menjadi ciri khas masyarakat 

Batu yaitu kesenian Bantengan. Kesenian bantengan adalah sebuah pertunjukan 

budaya tradisi yang menggabungkan unsur sendra tari, olah kanuragan, musik, dan 

syair/mantra yang sangat kental dengan nuansa magis. Kesenian bantengan dalam 

penyampaiannya dibantu oleh sekelompok orang yang memainkan musik khas 

bantengan dengan alat musik berupa gong, kendang dan lain-lain. Kesenian ini 

dimainkan oleh dua orang laki- laki, satu dibagian depan sebagai kepalanya, dan satu 

lagi dibagian belakang sebagai ekornya. Selain banteng ada juga dua hewan yang 

terlibat dalam kesenian bantengan ini yaitu monyet dan macan. Dalam kesenian 

bantengan ini yang menjadi hal menarik adalah ketika pelakunya atau hewan banteng 

ini telah masuk tahap “trans” yaitu tahapan pemain pemegang kepala bantengan 

menjadi kesurupan arwah leluruh banteng (Dhanyangan). Bantengan dibantu 
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kesurupan oleh orang yang memakai pakaian serba merah yang biasa disebut abangan 

dan kaos hitam yang biasa disebut irengan.  

Ornamen yang ada pada bantengan yaitu : 

1. Tanduk (banteng.kerbau, sapi, dll) 

2. Kepala banteng yang terbuat dari kayu (waru, dadap, miri, namgka, loh, 

kembang, dll) 

3. Klontong (alat bunyi yang dileher) 

4. Keranjang penjalin, sebagai badan (pada daerah tertentu hanya menggunakan 

kain hitam sebagai badan penyambung kepala dan kaki belakang) 

5. Gongseng kaki 

6. Keluhan (tali kendali) 

Dalam setiap pertunjukannya, bantengan  didukung beberapa perangkat. Yaitu : 

1. Dua orang pendekar pengendali kepala bantengan (menggunakan tali tampar) 

2. Pemain jidor, gamelan, pengerawit, dan sinden. Minimal satu orang pada 

setiap posisi 

3. Sesepuh , orang yang dituakan. Mempunyai kemampuan dalam hal 

memanggil leluhur bantengan 

4. Dhanayangan dan mengembalikannya ketempat asal 

5. Pamong dan pendekar pemimpin yang memegang kendali kelompok dengan 

membawa kendali yang dipecut (cemeti/cambuk) 

6. Minimal ada dua macanan dan monyetan sebagai peran pengganggu 

bantengan. 
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Dalam sudut pandang perekonomian, sampai saat ini pelaku Seni Bantengan 

masih banyak didominasi oleh masyarakat marjinal yang tinggal didaerah pedesaan 

atau pinggiran kota dan menjalani  pola hidup secara sederhana. Rentang usia pemain 

Bantengan tidak terbatas dalam satu kelompok umur saja. Seperti halnya seni budaya 

tradisi Indonesia yang lain, seni Bantengan dimainkan oleh anak-anak usia SD 

sampai orang tua (rentang usia  7 – 60 tahun). Kesenian Bantengan digelar setiap 

perayaan selametan desa, karnaval agustusan, dan gelar rutin pada setiap hari senin 

malam selasa kliwon, malam jum’at legi atau hari-hari besar seperti suroan. 

Dilaksanakan dikampung – kampung tempat kelompok kesenian berada atau lokasi 

yang dianggap keramat. Selain itu ada juga pagelaran kesenian Bantengan Nusantara 

yang diadakan setiap satu tahun sekali yang diikuti oleh tiga ribu seniman Bantengan 

hal ini dilakukan untuk menjaga eksistensi Bantengan dan juga untuk menarik 

wisatawan agar lebih mau lagi berkunjung ke daerah Batu dan bisa menjadi ikon dari 

Kota Batu. (Sumber : Penggiat Budaya : 2010) 

 Dalam kesenian Bantengan ini juga memiliki dua fungsi diantaranya fungsi 

Eksternal dan Internal kebudayaan Bantengan. Fungsi Ekternal, yaitu fungsi kesenian 

Bantengan pada masyarakat awam atau pada umumnya sebagai bagian dari kesenian 

daerah atau tontonan kesenian kebudayaan daerah setempat. Kegiatan ini biasanya 

dilakukan pada kegiatan-kegiatan besar daerah atau Negara, antara lain : 

1. Perayaan hari kemerdekaan 17 Agustus 

2. Gebyak Banteng pada tahun baru jawa, yang lebih dikenal dengan suran 

3. Untuk mengarak acara panghargian atau selamatan, yaitu : Selamatan desa, 

khitan, nikah, panen, tanam tuwuh (bibit tanaman ), dsb.  
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Fungsi internal, yaitu fungsi kesenian Bantengan pada masyarakat tertentu, 

yang memang mengembangkan kesenian tersebut. Fungsi ini biasanya bersifat 

hiologis spiritual kesenian budaya daerah setempat. Kegiatan ini biasanya ada 

beberapa bagian penting yang harus dilakukan kelompok kesenian Bantengan 

tersebut , yaitu antara lain : 

1. Selamatan kesenian Bantengan pada hari-hari tertentu 

2. Upacara pembuatan kepala banteng 

3. Upacara pengisian spirit spiritualisasi pada alat kesenian banteng, khususnya 

pada kepala kesenian banteng  

4. Penyempurnaan alat kesenian Bantengan, yang dianggap sudah tidak bisa 

digunakan lagi untuk acara-acara gebyak Bantengan.  (Sumber : Penggiat 

Budaya : 2009) 

Kesenian Bantenngan sudah ada sejak jaman orde lama. Pada saat itu 

kesenian Bantengan menjadi bagian dari kekuatan politik yang berkompetisi 

memenangkan dukungan dari rakyat. Pada masa itu kesenian Bantengan dianggap 

sebagai kesenian milik kaum nasionalis. Hal ini dikarenaan adanya kesamaan simbol 

antara kesenian tersebut dengan lambang Partai Nasional Indonesia yang menjadi 

wadah politik mereka. Tidak hanya itu partai-partai lain juga ikut mengusung 

kesenian lainnya sebagai simbol dari partai-partai yang mereka usung sehingga 

terjadilah kompetisi politik yang merambah dunia seni diakhiri dengan tragedi politik 

pada tahun 1965 yang menghantam kaum komunis. Hal ini membuat kesenian 

bantengan yang memang telah diasosiasikan sebagai kesenian kaun nasionalis terkena 

dampak dari dari penghancuran secara sistematis oleh rezim orde baru. Banyaknya 
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kelompok kesenian Bantengan di Jawa Timur  dibubarkan secara paksa karena stigma 

sebagai kelompok kesenian yang berpihak pada PKI. Begitupun para seniman 

Bantengan yang dituduh sebagai kaum komunis, padahal faktanya Bantengan lebih 

sering dikaitkan dengan kaum nasionalis PNI masa lalu. Akibat dari pemberhangusan 

tersebut, kesenian Bantengan sempat mengalami kehancuran eksistensi selama 

berpuluh-puluh tahun. Baru pada dekade 1990-an, kesenian Bantengan bangkit 

kembali dan sampai sekarang masih tetap terjaga keeksistensiannya. (Sumber : GMNI 

: 2011) 

Janet Woll mengatakan bahwa seni adalah produk sosial. Sedangkan menurut 

kamus umum bahasa Indonesia, seni adalah keahlian membuat karya yang bermutu 

(dilihat dari segi kehalusannya, keindahannya, dan sebagainya), seperti tari, lukis, 

ukir, dan lain-lain. Maka konsep pendidikan yang memerlukan ilmu dan seni adalah 

proses atau upaya sadar antara manusia dengan sesama secara beradab, diama pihak 

kesatu secara terarah membimbing perkembangan kemampuan dan kepribadian pihak 

kedua secara manusiawi yaitu orang perorang. Oleh karena itu budi bahasa, gerakan 

pun adalah suatu seni (Elly M. Setiadi, H. Kama A, Ridwan Effendi, 2007 : 166-167). 

Kesenian adalah salah satu segi kebudayaan. Hubungan dengan segi-segi 

kebudayaan lain tidak dapat diabaikan, begitu juga mengenai peranan dan seluk 

beluknya. Bidang-bidang kesenian kompleks, seperti halnya dengan aspek-aspek 

kebudayaan lainnya. Dalam Herimanto dan Winarno (2008 : 31) dikatakan, budaya 

sebagai hasil karya manusia sesungguhnya diupayakan untuk memenuhi unsur 

keindahan. Manusia sendiri memang suka akan keindahan. Di situlah manusia 

berusaha berestetika dalam berbudaya. Semua kebudayaan pastilah dipandang 
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memiliki nilai-nilai estetik bagi masyarakat pendukung budaya tersebut. Hal-hal yang 

ibadah dan kesukaannya pada keindahan diwujudkan dengan menciptakan aneka 

ragam budaya. 

Berdasarkan uraian diatas, sepanjang perjalanan sejarah seni rupa, seni 

mengembang misi sesuai dengan kehendak zaman dari pendukungnya. Adakalanya 

seni itu mengandung tentang perjalaran budi pekerti. 

E.6 Teori Interaksi Simbolik 

 Teori Interaksi Simbolik berpegang bahwa individu membentuk makna 

melalui proses komunikasi karena makna tidak bersifat intrinsik terhadap apapun. 

Dibutuhkan kontruksi interpretatif di antara orang-orang untuk menciptakan makna. 

Hal ini penting karena tanpa makna yang sama berkomunikasi akan menjadi sangat 

sulit, atau bahkan tidak mungkin. 

 George Hebert Mead (dikutip dalam Machmud, 2011:81), mengemukakan 

bahwa terdapat dialektika hubungan diantara manusia dengan alam. Individu 

merupakan yang sensitif dan aktif yang keberadaan sosialnya sangat mempengaruhi 

bentuk lingkungannya baik secara sosial maupun secara individu sebagai anggota 

masyarakat. Individu membentuk masyarakat, sebagaimana membentuk dirinya. 

Tartib masyarakat  menurut interaksi simbolik akan terjadu apabila terdapat 

komunikasi yang diamalkan masyarakat melalui simbol-simbol yang diberi makna. 

Konsep diri (self) dapat berperan sebagai subjek dan dalam masa yang sama sebagai 

objek, sehingga manusia mencapai kesadaran diri yang menjadikan seseorang dapat 

mengambil sikap yang impersonal dan objektif untuk dirinya sendiri. 
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 Dalam (Machmud, 2011 : 81) teori Interaksi Simbolik yang berakar pada 

tradisi fenomenologi menekankan bahwa tindakan manusia terhadap objek, peristiwa 

dan manusia sangat bergantung pada pemaknaan yang mereka berikan ke atas objek, 

kejadian atau manusia. Setiap orang dapay menentukan makna subjektif pada setiap 

objek yang diterimanya, akan tetapi dapat juga orang menerima makna apa adanya 

secara objektif sesuai yang telah dirancang sebelumnya. Pandangan Interaksi 

Simbolik memberikan dasar pemikiran bahwa manusia bertindak terhadap benda 

berdasarkan “arti” atau makna  yang dimilikinya. Asal mula arti dari benda-benda 

tersebut muncul dari interaksi sosial yang terjadi terhadap diri seseorang. Makna 

seperti ini diberlakukan dan dirancang melalui proses pemaknaan atau interpretasi 

yang digunakan oleh manusia dalam kaitannya dengan benda-benda lain yang 

ditemuinya. Pada hakikatnya teori Interaksi Simbolik berupaya memahami perilaku 

manusia dari sudut pandang subjek. Karena itu menurut teori ini perilaku manusia 

harus dilihat sebagai proses yang memungkinkan manusia membentuk dan mengatur 

perilaku mereka dengan mempertimbangkan harapan (ekspektasi) orang lain yang 

menjadi rekan interaksi mereka. Definisi yang mereka berikan kepada orang lain, 

situasi, objek, dan bahkan diri mereka sendirilah yang akan menentukan perilakunya. 

Manusia akan bertindak berdasarkan definisi atau interpretasi mereka atas objek-

objek sekelilingnya. 

 Dalam pandangan mereka interaksi simbolik seperti yang dijelaskan oleh 

Blumer (dikutip dalam Machmud. 2011 : 82) yang mengatakan bahwa proses sosial 

dalam kehidupan berkelompoklah yang menciptakan dan menegakkan aturan-aturan, 

bukan sebaliknya aturan-aturan yang menciptakan dan menegakkan  kehidupan 
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kelompok. Dalam konteks ini makna dibangun dalam proses interaksi, dan proses 

tersebut bukanlah suatu medium netral yang memungkinkan kekuatan-kekuatan 

sosial memainkan perannya, melainkan justru merupakan subtantif yang sebenarnya 

dari organisasi sosial dan kekuatan sosial. Faktor inilah yang menjadi alaasan 

mengapa teori interaksi simbolik digunakan peneliti ini.  

 Manusia cenderung membayangkan dan merencanakan apa yang mereka akan 

lakukan. Dalam proses ini, individu menanggapi reaksi dari orang lain, 

membayangkan bagaimana orang lain akan memberi reaksi terhadap ucapan atau 

tindakan mereka. Menurut Mead, suatu simbol dikatakan signifikaasi atau memiliki 

makna apabila simbol itu membangkitkan respon pada individu yang 

menyampaikannya, respon yang sama juga akan muncul pada individu yang dituju 

(dikutip dalam Machmud, 2011:84), bahwa apabila kita memiliki simbol-simbol yang 

bermakna, maka kita berkomunikasi dalam arti yang sesungguhnya. Namun tidak 

semua isyarat vocal merupakan simbol yang signifikan. Kemampuan manusia yang 

khas untuk melakukan komunikasi dengan berbagai cara termasuk dengan 

menggunakan media tradisional akan sangat menguntungkannya, karena manusia 

memiliki sarana baik vocal ataupun peralatan-peralatan yang dapat digunakan untuk 

menyampaikan atau keinginannya kepada orang lain. 

 Memang diakui bahwa komunikasi yang dilakukan oleh manusia untuk 

berhubungan dengan manusia lainnya yang wujud dalam kelompok masyarakat, tidak 

hanya dilakukan dengan proses lisan (vocal) dalam bentuk bahasa, frasa atau kalimat 

yang diucapkan dan didengar, tetapi juga menggunakan proses yang bukan lisan, 

seperti isyarat, ekspresi wajah, kontak mata, postur, dan gerakan tubuh, sentuhan, 
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pakaian, artifak, diam, dan berbagai bentuk komunikasi lisan lainnya. Pentingnya 

tanda dan simbol bukan lisan akan tampak apabila komunikasi berlangsung diantara 

orang yang berbeda latar belakang budaya, pendidikan, usia, etnik, agama, suku dan 

sebagainya. Meskipun mereka berbicara dalam bahasa yang sama, mereka mungkin 

akan mengalami salah faham ketika mereka salah memahami perilaku bukan lisan 

tertentu yang mengisyaratkan makna tertentu pula. 

 Dalam penelitian media tradisiona seni Bantengan di kota Batu, yang diamati 

adalah pemaknaan pesan komunikasi pada media tradisional seni Bantengan oleh 

anggota Padepokan Gunung ukir. Dimana hal ini merupakan bagian dari sistem 

komunikasi, yang didalamnya terdapat saling hubungan diantara sub-sub sistem yang 

ada, dan melakukan interaksi sosial diantara penontonnya yang mennggunakan 

simbol-simbol yang diberikan makna oleh mereka sendiri, baik simbol verbal 

maupun yang bukan lisan (nonverbal). 

 Teori Interaksi Simbolik ini digunakan untuk meneliti fenomena seni 

Bantengan dalam media tradisional di Kota Batu disebabkan titik berat teori ini 

adalah memandang manusia mempunyai kemampuan untuk memanipulasi simbol-

simbol berdasarkan kesadaran, dan menekankan pentingnya komunikasi khusus 

melalui mekanisme isyarat vocal (bahasa). Interaksi dalam suatu masyarakat menurut 

pandangan Teori Interaksi Simbolik merupakan proses sosial dalam kehidupan 

kelompok. Karena itu sturktur sosial merupakan saran untuk tindakan bersama. 

Masyarakat merupakan produk Interaksi Simbolik. Interaksi manusia dalam 

masyarakat akan ditandai dengan penggunaan simbol-simbol, pemahaman dan 

kepastian makna dari tindakan orang lain. 
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 Teori Interaksi Simbolik yang diuraikan oleh Hebert Blumer (dikutip dalam 

Machmud, 2011 : 85) didalamnya mengandungi dasar pemikiran antara lain : (1) 

masyarakat terdiri atas individu yang berinteraksi, (2) interaksi tersebut saling bersatu 

melalui tindakan bersama dan membentuk stuktur sosial, (3) interaksi terdiri dari 

berbagai kegiatan manusia yang saling berhubungan dengan manusia yang lain, baik 

dengan interaksi simbolik maupun non simbolik, (4) interaksi non simbolik meliputi 

stimulus respon sedangkan interaksi simbolik meliputi pemahaman tindakan-

tindakan, (5) objek-objek tidak mempunyai makna yang intrinsic karen makna 

merupakan produk interaksi simbolik, (6) objek-objek tersebut dapat dikumpulkan 

dalam kategori fisik, objek sosial dan objek abstrak, (7) manusia tidak hanya 

mengenal objek eksternal saja melainkan juga mengenal dirinya sendiri sebagai 

objek, (8) tindakan manusia merupakan tindakan interpretasi, dan (9) tindakan 

bersama merupakan tindakan yang saling berkaitan oleh anggota kelompok dan 

dilakukan berulang-ulang dalam kondisi yang stabil. Kesemua dasar fikiran yang 

telah dikemukakan oleh Hebert Blumer tersebut, dijadikan acuan dalam meneliti 

fenomena seni Bantengan pada media tradisional di Kota Batu, yang mana 

masyarakat melakukan proses sosial dalam kehidupan kelompok. Dalam penelitian 

ini digunakan Interaksi Simbolik, karena terkait dengan pemaknaan pesan 

komunikasi yang dilakukan oleh anggota Padepokan Gunung Ukir pada media 

tradisioanal seni Bantengan di Kota Batu yang diteliti. 
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E.7  Prinsip-Prinsip Interaksi Simbolik 

 Interaksi simbolik merupakan ilmu sosiologi yang berfokus pada cara-cara 

manusia membentuk makna dan susunan dalam masyarakat melalui percakapan, baik 

verbal maupun nonverbal (memahami makna dan simbol). Esensi interaksi simbolik 

adalah suatu aktivitas yang merupakan cirri khas manusia, yakni komunikasi atau 

pertukaran simbol yang diberi makna. 

 Menurut Blumer (dalam Mulyana, 2001 : 70) interaksi simbolik 

berpandangan bahwa proses sosial dalam kehidupan kelompoklah yang menciptakan 

dan menegakkan aturan-aturan, bukan aturan-aturan yang menciptakan dan 

menegakan kehidupan kelompok. Beberapa tokoh interaksionisme simbolik (Blumer, 

1969; Manis dan Meltzer, 1978; Rose, 1962; Snow, 2001 dalam Ritzer, George dan 

Douglas J. Goodman 2004:389) telah mencoba menjelaskan prinsip dasar teori ini, 

yang meliputi:  

1. Tak seperti binatang, manusia dibekali kemampuan berpikir. 

2. Kemampuan berpikir dibentuk oleh interaksi sosial. 

3. Dalam interaksi sosial manusia mempelajari arti dan simbol yang 

memungkinkan mereka menggunakan kemampuan berpikir mereka yang 

khusus itu. 

4. Makna dan simbol memungkinkan manusia melanjutkan  tindakan khsusu dan 

berinteraksi. 

5. Manusia mampu mengubah arti dan simbol yang mereka gunakan dalam 

tindakan dan interaksi berdasarkan penafsiran mereka terhadap situasi. 
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6. Manusia mampu membuat kebijakan modifikasi dan perubahan, sebagian 

karena kemampuan mereka berinteraksi dengan diri mereka sendiri, yang 

memungkinkan mereka menguji serangkaian peluang tindakan, menilai 

keuntungan dan kerugian relative mereka, dan kemudian memilih satu 

diantara serangkaian peluang tindakan itu. 

7. Pola tindakan dan interaksi yang saling berkaitan akan membentuk kelompok 

dan masyarakat. 

E.7.1 Kapasitas Berpikir 

 Asumsi penting bahwa manusia memiliki kapasitas untuk berpikir 

membedakan interaksi simbolik dari akar behaviorismenya. Asumsi ini juga 

menyediakan basis semua teori yang berorientasi pada interaksi simbolik. Bernard 

Meltzer, J. Petras, dan L. Reynold (dalam Ritzer, George dan Douglas J. Goodman 

2004:289) mengatakan bahwa asumsi manusia memiliki keammpuan berpikir adalah 

salah satu sumbangan teoritis interaksi simbolik awal seperti James, Dewey, Thomas, 

Cooley, dan tentu saja Mead. Kemampuan berpikir memungkinkan manusia 

bertindak dengan pemikiran ketimbang hanya berperilaku dengan tanpa pemikiran. 

Manusia pasti sering kali membangun dan membimbing apa-apa saja yang mereka 

lakukan ketimbang melepaskannya begitu saja. 

 Kemampuan untuk berpikir tersimpan dalam pikiran, tetapi teoritis interaksi 

simbolik mempunyai konsep yang agak luar biasa mengenai pikiran yang menurut 

mereka berasal dari sosialisasi kesadaran. Mereka membedakan pikiran dari otak 

fisiologis. Manusia tentu mempunyai otak untuk mengembangkan pikiran, namun 

otak tidak mesti menghasilkan pikiran seperti jelas terlihat dalam kasus binatang 
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(Troyer, 1946 dalam Ritzer, George dan Douglas J. Goodman 2004:290). Teoritisi 

interaksi simbolik membayangkan pikiran sebagai proses yang berkelanjutan yang 

merupakan bagian dari proses yang lebih luas dari stimuli dan respon. Pikiran 

menurut interaksi simbolik, sebenarnya berhubungan dengan setiap aspek lain 

termasuk sosialisasi, arti, simbol, diri, interaksi, dan juga masyarakat. 

E.7.2 Berpikir dan Berinteraksi 

 Manusia hanya memiliki kapasitas umum untuk berpikir. Kapasitas ini harus 

dibentuk dan diperhalus dalam proses interaksi sosial. Pandangan ini menyebabkan 

teoritis interaksi simbolik memusatkan perhatian pada bentuk khusus interaksi sosial, 

yakni sosialisasi. Kemampuan manusia untuk berpikir dikembangkan sejak dini 

dalam sosialisasi anak-anak dan diperhalus selama sosialisasi dimasa dewasa. Bagi 

teoritisi interaksionisme simbolik, sosialisasi adalah proses yang lebih dinamis yang 

emmungkinkan manusia mengembangkan kemampuan untuk berpikir, untuk 

mengembangkan cara hidup manusia tersendiri. Sosialisasi bukanlah semata-mata 

proses satu arah diamana actor menerima informasi, tetapi merupakan proses dinamis 

diamna aktor menyusun dan menyesuaikan informasi itu dengan kebutuhan mereka 

sendiri (Manis dan Meltzer, 1978 :6 dalam Ritzer, George dan Douglas J. Goodman 

2004:290) 

 Pakar interaksi simbolik tak hanya tertarik pada perspektif sosilaisasi 

sederhana, tetapi juga pada umumnya yang “sangat penting dalam bidang kajiannya 

sendiri” (Blumer, 1969;8 dalam Ritzer, George dan Douglas J. Goodman 2004:290). 

Interaksi adalah proses diamana kemampuan berpikir dikembangkan dan 

diperhatikan. Interaksi simbolik merupakan percakapan atau gerak isyarat yang 
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memerlukan proses berpikir dan mental. Menurut Blumer (dalam Ritzer, George dan 

Douglas J. Goodman, 2004:291) sifat suatu objek terdiri dari arti yang diberikan 

orang yang menjadikannya sebuah objek. 

E.7.3 Pembelajaran Makna dan Simbol 

 Mead (dalam Ritzer, George dan Douglas J. Goodman, 2004:291) 

berpendapat bahwa perhatian utama pada interaksi simbolik bukan pada bagaiamana 

cara mental manusia menciptakan simbol, tetapi bagaimana cara mereka mempelajari 

selama interaksi pada umumnya dan selama proses sosialisasi pada khususnya. 

“Simbol adalah objek sosial dapat mempresentasikan atau menggantikan apapun yang 

disetujui orang yang akan mereka representasikan” (Charom, 1998:47 dalam Ritzer, 

2004:292). 

 Simbol pada umumnya mempunyai sejumlah fungsi, yaitu: 

1. Memungkinkan orang menghadapi dunia material dan dunia sosial dengan 

memungkinkan mereka untuk mengatakan, menggolongkan, dan 

mengingatkan objek yang mereka jumpai disitu. 

2. Meningkatkan kemampuan manusia untuk memahami lingkungan. 

3. Meningkatkan kemampuan untuk berpikir. 

4. Meningkatkan kemampuan untuk menyelesaikan berbagai masalah. 

5. Memungkinkan manusia mendahului waktu, ruang, dan bahkan pribadi 

mereka sendiri. 

6. Memungkinkan kita membayangkan realitas metafisik, seperti surge dan 

neraka 

7. Memungkinkan orang menghindar dari dieprbudak oleh lingkungan mereka. 
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E.7.4 Membuat Pilihan 

 Kemampuan menggunakan arti dan simbol membuat manusia dapat membuat 

pilihan tindakan dimana mereka terlibat. “Manusia mampu membentuk arti baru dan 

deretan arti baru terhadapa situasi” (Manis dan Meltzer, 1987:7 dalam Ritzer, 

2004:294). Jadi manusia mempunyai kewenangan, tak semata-mata dibatasi atau 

ditemukan dalam membuat pilihan yang unik dan bebas. 

 Manusia bisa memilih gerakan-gerakan yang bisa mewakili pikiran mereka. 

Hal inilah yang disebut dengan komunikasi nonverbal. Manusia juga berhak memberi 

penafsiran tersendiri yang berbeda-beda antara satu dan lainnya. Mereka bebasa 

memilih menggunakan makna yang bagaimana terhadap simbol-simbol yang mereka 

temui tersebut. 

F. Metode Penelitian 

F.1 Pendekatan Penelitian 

 Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. 

Menurut Bogdan dan Taylor dalam (Lexy J. Moleong, 2002 : 3) mendefinisikan 

bahwa penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data 

deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang 

diamati. Pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara holistik 

(utuh). 

F.2 Tipe Penelitian 

 Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian deskriptif kualitatif. 

Desain penelitian deskriptif kualitatif yang mana data yang dikumpulkan berupa kata-
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kata, gambar, dan bukan angka-angka. Laporan penelitian ini akan berisi kutipan-

kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut. Data tersebut 

berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, foto, dokumen pribadi, catatan atau 

memo, dan dokumen resmi lainnya Jadi, penulis bertujuan untuk mendeskripsikan 

tentang pemaknaan pesan komunikasi pada media tradisional seni Bantengan. (Lexy 

J. Moleong, 2002 : 6). 

F.3 Studi Resepsi 

 Studi resepsi sebenarnya terfokus pada oposisi dan negosiasi audiens terhadap 

media, studi ini ternyata untuk mengetahui sejauh mana penafsiran dan pemaknaan 

audiens terhadap teks media. Berkaitan dengan penerimaan atau pemaknaan pesan 

media oleh audiens, menurut Stuart Hall dalam Eriyanto (2000:9) ada tiga bentuk 

pembacaan/hubungan antara penulis dan pembaca dan bagaimana pesan itu dibaca 

oleh keduanya, antara lain : 

1. Posisi pembaca dominan (dominant hegemonic position): terjadi jika 

seseorang atau sekelompok orang melakukan pemaknaan sesuai dengan 

makna dominan (prefened reading) yang ditawarkan oleh teks media. 

2. Pembaca yang dinegosiasi (negotiated code/position): mengakuai legitimasi 

dan kode dominan, tapi mengadaptasi pembacaan sesuai kondisi sosial 

mereka. 

3. Pembaca oposisi (the oppositional reading): yang menghasilkan pembaca 

radikal terhadap teks atau yang berlawanan dengan prefened reading. 

Dalam konteks penelitian ini, khalayak yang masuk dalam kategori posisi  

pembaca dominan (dominant hegemonic position) ketika khalayak setuju dengan 
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memaknai media tradisional Bantengan tersebut sesuai dengan apa yang diinginkan 

oleh pelaku seni. Secara hipotesis dapat dikatakan tidak terjadi perbedaan penafsiran 

antara pembuat dengan khalayak. 

Untuk kategori pembacaan yang dinegosiasi (negotiated code/position), 

khalayak tidak serta merta menyetujui pesan yang ada dalam media tradisional 

Bantengan. khalayak mengkompromikan kode yang disediakan oleh pelaku seni 

Bantengan dengan menggunakan kepercayaan dan keyakinan terlebih dahulu dalam 

memaknai pesan materi pertunjukan. 

Terakhir, jika khalayak termasuk ke dalam kategori  pembacaan oposisi 

(oppositional code/position) maka khalayak tidak setuju dengan materi yang 

dimaksudkan oleh pelaku seni Bantengan. Makna yang dihasilkan oleh khalayak 

berbeda dengan apa yang diinginkan oleh pelaku seni Bantengan karena mereka 

mempunyai kerangka kode sendiri mengenai makna dari media tradisional seni 

Bantengan. Penjelasan ini merupakan kebalikan dari posisi yang pertama. Beragam 

makna yang dihasilkan oleh khalayak tersebut juga terkait dengan konsep khalayak 

aktif dimana khalayak dilihat sebagai pihak yang lebih aktif dalam membuat 

keputusan mengenai bagaimana menggunakan media. 

F.4 Tempat dan Waktu Penelitian  

Lokasi penelitian merupakan tempat yang menjadi sasaran penelitian dalam 

melakukan penelitian ini. Pemilihan tempat yang dipilih harus bisa menunjang dalam 

rangka mendapatkan data yang lengkap serta orang-orang yang berada pada tempat 

atau lokasi tersebut mengetahui tentang permasalahan yang menjadi objek penelitian. 
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Sedangkan pemilihan waktu penelitian juga berdasarkan pertimbangan peneliti untuk 

mendapatkan hasil penelitian yang diinginkan. 

Berdasarkan hal yang telah diuraikan diatas, maka peneliti memilih 

Padepokan Gunung Ukir yang beralamat di Desa Torong rejo Tutup Krajan RT 05 

RW 06 Kecamatan Junrejo Kota Batu. Sedangkan untuk waktu penelitian mulai 

tanggal 11 Agustus 2014 – 08 November 2014. Alasan peneliti memilih anggota dari 

Padepokan Gunung Ukir ini karena di Padepokan ini memiliki sumber daya manusia 

yang berkualitas dan juga berprestasi. Terbukti dengan banyaknya prestasi yang 

sudah pernah diraih oleh Padepokan ini. 

F.5 Subjek Penelitian 

Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah anggota 

padepokan Gunung Ukir yang berada di desa Torongejo di kota Batu. Pada penelitian 

ini subjek penelitian ditentukan melalui teknik purposive sampling yang termasuk 

dalam pengambilan non-probably sampling. Purposive sampling yaitu teknik 

pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Disini dimaksudkan 

adalah orang yang dianggap paling tahu sehingga memudahkan peneliti menjelajahi 

objek yang diteliti. Sedangkan non-probably sampling yaitu pemilihan sampel 

berdasarkan karakteristik tertentu yang dianggap mempunyai sangkut pautnya dengan 

karakteristik populasi (Sugiyono, 2013:53). Dalam penelitian ini yang dijadikan 

subjek penelitian adalah anggota Padepokan Gunung Ukir. Berikut adalah 

karakteristik subjek yang akan dipilih peneliti untuk dijadikan sebagai sumber 

informasi: 
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1. Anggota padepokan yang pernah melihat pertunjukan kesenian 

Bantengan minimal tiga kali. 

2. Anggota  padepokan yang pernah ikut dalam pertunjukan kesenian  

yang ada di Padepokan. 

3. Anggota Padepokan yang tidak ikut serta dalam pertunjukan kesenian 

Bantengan atau bukan pelaku Bantengan. 

Tiga puluh lima orang yang merupakan anggota dari Padepokan Gunung Ukir 

telah berhasil peneliti temui untuk keperluan pengumpulan data penelitian, dan dalam 

hal tersebut telah terseleksi tiga belas orang subjek yang memenuhi syarat menjadi 

subjek penelitian. Berikut table pemilihan subjek: 
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Tabel 1.1 

Tabel Penentuan Subjek  

No. Kategori/
Nama 

Menonton 
pertunjukan 

kesenian 
Bantengang 

minimal 3 kali 

Pernah ikut dalam 
sebuah pertunjukan 
kesenian yang ada di 

Padepokan 

Tidak pernah 
ikut terlibat 

dalam 
pertunjukan seni 

Bantengan/ 
bukan Pelaku 

Bantengan 

1 Adi  √ √ × 

2 Budi √ √ × 

3 Misnyoto √ √ × 

4 Agus M √ √ √ 

5 Elya √ √ √ 

6 Anggi √ √ √ 

7 Kasdu √ √ × 

8 Via √ √ √ 

9 Santoso √ √ × 

10 Darto √ √ × 

11 Gunawan √ √ × 

12 Aris I √ √ √ 

13 Rifki √ √ √ 

14 Rohmah  √ √ √ 

15 Nining √ √ √ 

16 Kadir √ √ × 

17 Basemo √ √ × 
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18 Rukun √ √ × 

19 Darmo √ √ × 

20 Bagus √ √ × 

21 Endang  √ √ √ 

22 Yuli √ √ √ 

23 Ririn √ √ √ 

24 Arip √ √ × 

25 Hari √ √ × 

26 Jarwo √ √ × 

27 Karjono √ √ √ 

28 Bambang √ √ × 

29 Hendrik √ √ × 

30 Roni √ √ × 

31 Iwan √ √ × 

32 Citro √ √ × 

33 Budianto √ √ √ 

34 Joko √ √ × 

35 Sodiq √ √ × 

Sumber: Dokumentasi dari Padepokan Gunung Ukir 

Keterangan: 

√ : Memenuhi kategori 

× : Tidak memenuhi kategori 
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Sesuai dengan tabel penentuan subjek  yang telah disajikan diatas, diperoleh 

13 subjek penelitian yang telah memenuhi kriteria. Berikut ini adalah daftar nama 

subjek penelitian yang akan berpartisipasi dan diwawancarai dalam penelitian ini, 

mereka antara lain adalah: 

1. Agus Mardianto   7. Nining  13.  Rohmah 

2. Elya   8. Endang 

3. Anggi   9. Yuli 

4. Via    10. Ririn 

5. Aris Islaksana  11. Karjono 

6. Rifki   12. Budianto 

F.6  Teknik Pengumpulan Data 

 Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data berupa : 

1. Wawancara  

Wawancara terstruktur merupakan teknik pengumpulan data dengan cara 

menyelenggarakan tanya jawab dan interview antara penelitian dengan subjek dan 

penelitian. Dalam wawancara ini pertanyaan sudah ditentukan oleh peneliti sebelum 

wawancara dilakukan. Dengan hal ini diharapkan dapat diperoleh data yang 

diinginkan dengan bersifat menyeluruh dan mendalam tentang bagaimana Pemaknaan 

Pesan Komunikasi Pada Media Tradisional Bantengan (Studi Resepsi Pada Anggota 

Padepokan Gunung Ukir Di Kota Batu). 

 Dimana ketiga belas subjek penelitian tersebut telah diwawancarai oleh 

peneliti pada 02 September 2014 –  08 November 2014, baik secara formal maupun 
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informal. Wawancara formal yang dimaksud peneliti adalah teknik wawancara yang 

mengajukan pertanyaan wajib yang sudah disediakan oleh peneliti, sedangkan 

wawancara informal adalah wawancara diluar pertanyaan wajib yang sudah 

disediakan oleh peneliti. Hal tersebut dipengaruhi oleh kondisi fisik, lingkungan, atau 

objek penelitian itu sendiri. Peneliti mengajukan 13 pertanyaan yang sama kepada 

tiga belas subjek penelitian. Ketiga belas subjek telah memberikan data sesuai dengan 

tujuan penelitian. 

2. Dokumentasi 

Teknik ini dilakukan untuk memperoleh data-data pendukung penelitian. 

Dokumentasi adalah cara pengumpulan data yang diperoleh dari catatan (data) yang 

telah tersedia atau yang telah dibuat oleh pihak lain. Teknik ini bertujuan untuk 

mendokumentasikan kegiatan penelitian berupa hasil wawancara. 

F.7 Teknik Analisa Data 

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan 

data berlangsung dan setelah pengumpulan data dalam periode tertentu (Sugiyono, 

2013 : 91). Teknik analisa data yang digunakan bersifat teknik analisis interaktif. 

Menurut Miles dan Huberman (1992:16) aktivitas dalam analisis data kualitatif 

dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas. 

Analisis data terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersama-sama yaitu 

pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan. Adapun 

siklus dari keseluruhan proses analisis data oleh Miles dan Huberman digambarkan 

skema berikut. 
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SIKLUS PROSES ANALISA DATA 

  

 

 

 

Kompenen-kompenen Analisis Data: Model Interaktif (Miles dan Huberman, 1992 : 20) 

1. Data Reduction (Reduksi Data) 

Reduksi data dapat diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian 

pada penyerdehanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang 

muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data berlangsung 

terus-menerus selama penelitian di lapangan. Selama pengumpulan data 

berlangsung, terjadi tahapan reduksi selanjutnya membuat ringkasan, 

mengkode, dan menelusuri tema. Dalam hal ini mereduksi data berarti 

merangkum serta memilih hal yang pokok dan memfokuskan pada hal yang 

penting. 

2. Data Display (Penyajian Data) 

Terdapat batasan dalam suatu penyajian, yang mana sekumpulan informasi 

tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan 

pengambilan tindakan. Penyajian data ini merupakan rangkaian kalimat yang 

disusun secara logis dan sistematis sehingga mudah dipahami. Kemampuan 

Data  

Collection 

Data 

Display  

Data 
Reduction 

Verifiying  
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manusia sangat terbatas dalam menghadapi catatan lapangan yang bias. Oleh 

karena itu diperlukan sajian data yang jelas dan sistematis dalam membantu 

penelitian menyelasaikan pekerjaannya. Penyajian data dalam hal ini adalah 

menghubungkan kesimpulan informasi interaktif subjek tentang pemaknaan 

pesan komunikasi pada media tradisional seni Bantengan. 

3. Conlucion Drawing/Verification 

Penarikan kesimpulan sebagai dari satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. 

Kesimpulan-kesimpulan tersebut diverifikasi selama proses penelitian 

berlangsung. Verifikasi merupakan tinjauan ulang pada catatan-catatan 

lapangan dengan peninjauan kembali sebagai upaya untuk menempatkan 

salinan suatu temuan dalam seperangkat data yang lain. Singkatnya, makna-

makna yang muncul dari data harus diuji kebenerannya, kekokohannya, dan 

kecocokannya yakni merupakan validitasnya. 

F.8 Teknik Keabsahan Data 

 Teknik keabsahan data dalam penelitian penelitian ini menggunakan teknik 

keabsahan trianggulasi sumber. Dalam (Machmud, 2011 : 28) triangulasi sumber atau 

sering juga disebut triangulasi data, penyelidik berupaya untuk mengakses dari 

sumber-sumber yang bervariasi guna memperoleh data yang berkenan dengan 

persoalan yang serupa (data diperoleh dari berbagai informan). Hal ini berarti bahwa 

penyelidik telah membandingkan data yang diperoleh dari suatu sumber dengan 

sumber lainnya. Dari kondisi ini penyelidik akan sampai pada salah satu 

kemungkinan apakah data yang diperoleh konsisten atau sebaliknya berlawanan. 


