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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia dan hiburan adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Hiburan adalah

segala sesuatu yang dapat menjadi penghibur atau pelipur lara. Pada umumnya hiburan

dapat berupa musik, film, opera, drama ataupun berupa permainan bahkan olahraga.

Fungsi hiburan cukup penting, karena manusia membutuhkannya di sela-sela

kehidupannya yang serba serius. Salah satu hiburan yang banyak diminati adalah hiburan

yang bisa membuat tertawa atau memuat komedi di dalamnya.

Manusia adalah satu-satunya makhluk yang bisa diajak tertawa. Humor atau komedi

adalah suatu imitasi dari kejelekan-kejelekan manusia yang didramatisi sehingga

menimbulkan tawa. Humor pada dasarnya adalah imajinasi dan kemampuan otak

menemukan asosiasi yang baru. Humor atau komedi dapat leluasa memasui semua

wilayah yang ada di dalam masyarakat.

Dimensi keseriusan dalam sebuah komedi tampak dalam fungsi komedi itu sendiri.

Alan Dundes mengatakan bahwa fungsi komedi yang tergolong penting adalah sebagai

alat untuk melakukan kritik sosial. Dengan fungsi tersebut, komedi bisa dilihat sebagai

alat untuk melihat realita di masyarakat. Bisa dikatakan komedi dapat juga menjadi media

dalam menjembatani kepentingan pemerintah kepada rakyatnya, maupun rakyat kepada

pemerintahnya. Komedi juga dapat dipakai melihat kualitas demokrasi suatu bangsa.

Semakin berkembang komedi dalam suatu masyarakat, maka semakin dewasa masyarakat

tersebut. Hal ini terkait dengan sikap suatu bangsa dalam menyikapi kritik, terutama kritik

yang disampaikan melalui media komedi.
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Humor atau komedi erat kaitannya dengan kritik. Hal itu terkait dengan fungsi

komedi, yaitu sebagai media untuk melakukan kritik sosial. Melalui media komedi,

seseorang dapat melakukan kritik terhadap masalah-masalah politik atau apa saja yang

sedang terjadi di masyarakat. Komedi memungkinkan orang mengkritik secara santun.

Karena kritik yang tercipta meskipun sangat keras dan tajam, namun tetap menghibur.

Selain itu, komedi merupakan media efektif untuk membuat orang tertawa. Tertawa itu

penting untuk mendewasakan masyarakat dalam menghadapi kenyataan.

Kritik merupakan sebuah upaya untuk menegasikan sesuatu, dan dengan demikian

memelihara kebenaran yang terdapat dalam sesuatu. Tanpa adanya kritik, berarti tidak

ada yang menjalankan fungsi kontrol terhadap sesuatu. Dalam dunia sastra dan seni, kritik

diperlukan untuk menjaga kualitas karya seni atau sastra.

Di Indonesia, dalam etnis Jawa, dikenal dengan istilah punakawan atau pembantu

yang selain melayani tuannya, juga bertugas menghibur dengan cara membuat lelucon

atau dagelan. Tidak berhenti sampai di situ, punakawan juga mengemban fungsi sebagai

penasehat, pembimbing dan kontrol sosial terhadap setiap kebijakan para tuannya. Empat

punakawan yang paling populer adalah Semar, Gareng, Petruk, dan Bagong. Mereka siap

membantu dan mendukung para ksatria. Punakawan dan komedian bila diusut soal fungsi

dan peran mereka dalam beraktualisasi diri, akan ditemukan beberapa kesamaan yang

menarik. Keduanya sama-sama mengemban kewajiban sebagai penghibur. Sama-sama

pemantul fenomena yang terjadi di masyarakat. Sama-sama mengemban fungsi kontrol

sosial. Sama-sama punya komitmen perlunya menjunjung muatan daya didik dan kobaran

wabah optimism di masyarakat.1

Dalam konteks ini, komedian adalah sosok yang mampu menyampaikan kebenaran

dengan tertawa, mampu berdiri dalam garis besar bebas tekanan, dan mampu menjadi

1 Darminto M. Sudarmo, Anatomi Lelucon di Indonesia, (Kompas Media Nusantara Jakarta, 2004) hlm. 147.
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jembatan antara rakyat atau penguasa. Sebut saja Srimulat, Warkop DKI, Bagito, Patrio,

P-Project, Lenong Rumpi adalah nama-nama grup komedi yang baik pertunjukan di

media maupun di panggung tanpa tersorot media, yang cukup aktif dalam berkomedi

yang sarat dengan kritik-kritik terhadap fenomena yang ada di masyarakat.

Komedi juga seperti musik, didesain untuk menghibur, tapi di tangan beberapa

orang tertentu bisa menjadi sebuah kritik sosial. 2 Banyak komedi yang datang dan

menjadi bagian dalam sebuah komunitas yang tertekan. Seperti musik, dengan lagu

sebagai bentuk ekspresi jiwa, komedi juga jadi jalan keluar seseorang untuk melakukan

protes, tanpa harus menjadi gila karena protes tersebut.3

Komedi bisa muncul di mana saja, begitupun kritik sosial bahkan dalam kehidupan

sehari-hari. Hal tersebut yang kemudian mendasari munculnya pemikiran-pemikiran kritis

dan dibawa ke panggung komedi. Sebut saja ludruk dan ketoprak, adalah contoh

pertunjukan komedi yang materi komedinya adalah keresahan sehari-hari pelakonnya

yang dituangkan dalam komedi. Namun saat ini, panggung komedi tersebut mulai

berkurang. Panggung Srimulat, ludruk, ketoprak sudah tidak lagi ada di tengah

masyarakat. Sarana kritik sosial pun berkurang.

Memang kita masih bisa menjumpai kritik sosial di media lain, seperti koran, buku,

film dan lain-lain. Tetapi segmentasi mereka lebih sempit daripada panggung hiburan

komedi. Semakin banyaknya persoalan yang ada di masyarakat, ketidakpercayaan

masyarakat terhadap kinerja pemerintah, serta dominasi media oleh berita-berita yang

berat sebelah semakin menunjukkan bahwa perlu saluran-saluran lain yang lebih luas dan

menjangkau berbagai macam pihak. Selain itu perlu pula membuka saluran-saluran yang

sebelumnya telah tertutup.

2 Pandji Pragiwaksono, Merdeka Dalam Bercanda, (Bentang Pustaka, Yogyakarta, 2012) hlm. 39.
3 Ibid, hlm 44
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Komedi dengan kritik sosial dianggap segmented dan masyarakat dianggap masih

sekedar membutuhkan humor sebagai ekspresi hiburan. Tidak mengherankan jika para

komedian menempatkan diri sebagai clown (badut) yang menjadi pusat tertawaan. Dan

pada akhirnya komedian mereproduksi banyolan verbal dan slapstick yang tak jauh dari

gaya ledekan, eksploitasi fisik dan bumbu-bumbu erotik. Apalagi melalui media televisi,

komedi hanya mengabdi kepada kepentingan industri hiburan, tanpa mampu

merefleksikan realitas sosial yang terdapat dalam masyarakat.

Komedi yang mengandung kritik sosial memang telah berkembang di panggung-

panggung teater kontemporer. Teater Koma dan Teater Gandrik boleh disebut sebagai

kelompok yang meyakini komedi sebagai salah satu pilihan ekspresi  pemanggungan

mereka. Di ranah televisi, kritik sosial pernah mewarnai program-program komedi lewat

Republik BBM, Republik Mimpi, Democrazy dan News dot Com. Komedi sempat dilihat

sebagai suatu peluang untuk menyampaikan kritik melalui media parodi dan ironi, tidak

semata-mata sebagai hiburan belaka.

Dalam perkembangan dunia komedi di televisi, konsep kritik dan melihat secara

berbeda sebenarnya bukan hal yang baru. Seperti yang terlihat dari Srimulat, kita sering

melihat hal-hal yang tidak biasa tersebut, seperti pembantu memarahi majikan. Komedi

yang mengandung kritik sebenarnya memperoleh momentum yang pas untuk menjadi

oase tontonan yang sedikit banyak bisa mencerdaskan, hingga industri komedi di negeri

ini bisa meningkat, tidak hanya sekedar industri tawa, tetapi juga mulai ikut turut serta

dalam mendistribusikan kecerdasan dalam perubahan sosial.

Saat ini, satu saluran yang dirasa sedang berkembang di masyarakat adalah stand up

comedy. Ia adalah format komedi yang membebaskan individu-individu untuk berbagi

tentang keresahan-keresahannya. Stand up comedy adalah sebuah genre komedi one man

show yang melakukan monolog yang lucu dan memberikan pengamatan, pendapat atau
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pengalaman pribadinya. Mengutarakan keresahan, mengangkat kenyataan, memotret

kehidupan sosial masyarakat, dan menyuguhkan kembali kepada masyarakat dengan

jenaka.. Stand up sendiri artinya bukan berdiri, melainkan lebih kepada mengutarakan dan

membela opini serta pandangannya.4

Di Amerika, stand up comedy sangat kental dengan pembicaraan politik. Tidak

hanya dilakukan oleh komika-komika yang memang concern terhadap isu-isu politik,

tetapi stand up comedy juga dilakukan oleh pejabat-pejabat yang melakukan sindiran atau

menyerang lawan politiknya. Stand up comedy dipilih karena meski ia berniat untuk

menyerang lawannya, namun tidak ada yang dapat dilakukan oleh lawannya, karena ini

adalah komedi.

Stand up Comedy di Indonesia sebenarnya bukanlah hal yang baru. Warkop DKI

sudah menggunakan komedi jenis ini, namun beberapa tahun ini mulai dipopolerkan

kembali. Berawal dari Kompas TV yang membuat program pencarian bakat stand up

comedy kemudian disusul Metro TV yang membuat program stand up comedy tiga kali

dalam satu minggu. Program yang dibuat oleh kedua televisi sudah berjalan rutin selama

empat tahun. Stand up comedy menjadi ramai dibicarakan di media yang lain, salah

satunya adalah internet.

Dalam waktu singkat berbagai komunitas stand up pun banyak berdiri, baik di kota

besar maupun kota kecil. Secara rutin tiap minggu mereka menyelenggarakan open mic

(acara non profit stand up comedy). Komunitas-komunitas tersebut terus berkembang,

bahkan semakin banyak bermunculan komunitas baru dan kemudian bergabung menjadi

satu komunitas nasional “Stand Up Indo”. Dalam kurun waktu tertentu mereka

mengadakan “Stand Up Nite”, “Stand Up Special” dan “Tour” yaitu acara komersial

stand up comedy yang dipergunakan untuk membawanya ke arah professional.

4 Pandji Pragiwaksono, Op. cit., hlm. xxi.
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Stand up comedy mulai dikenal sebagai komedi cerdas, karena materi-materi yang

digunakan adalah materi yang mengandung keresahan komikanya. Selain ia harus berdiri

sendiri, ia juga harus membuat tawa dari keresahan tersebut. Pada awal kemunculannya,

stand up comedy selalu sarat dengan kritik sosial. Keresahan terhadap lingkungan,

pemerintah dan hal-hal lain dikemas dengan baik oleh komika dan sedikit banyak

kemudian membuat masyarakat membuka mata. Keresahan yang dirasakan oleh komika

tersebut disampaikan dan kemudian menimbulkan reaksi dari penonton. Reaksi tersebut

beragam, mulai dari menolak sampai menerimanya kemudian menyebarluaskan ide

tersebut. Banyaknya komunitas-komunitas stand up comedy di daerah juga membuat

keresahan yang disampaikan oleh komika semakin berkembang di masyarakat.

Pada perkembangannya, stand up comedy tidak selalu berisi tentang keresahan dan

kritik sosial. Seperti komedi pada umumnya, ia juga mengalami pergeseran. Hanya

sekedar mengundang tawa tanpa harus memasukkan keresahan dan kritik sosial dalam

materinya. Memang tidak semua komika seperti itu, namun karena jumlah komika terus

bertambah dan persaingan semakin besar, hal tersebut tidak terlelakkan lagi. Tetapi bukan

berarti tidak ada komika yang masih memegang idealismenya untuk tetap bersuara

terhadap keresahan yang ada di dalam dirinya.

Mesakke Bangsaku adalah stand up comedy spesial ketiga sekaligus stand up

comedy tour kedua yang diselenggarakan oleh Pandji Pragiwaksono. Di tahun 2013,

gelaran ini berkeliling ke 14 kota termasuk Jakarta. Dan pada tahun 2014, Mesakke

Bangsaku mengunjugi 10 kota di 8 negara. Lewat Mesakke Bangsaku ini, Pandji

membawa keresahan-keresahan terhadap lingkungannya, pemerintahannya, negaranya,

dan lain-lain. Ia mengemas keresahannya dalam komedi agar bisa lebih mudah

disampaikan kepada masyarakat. Acara stand up comedy ini juga disiarkan oleh Kompas

TV sebanyak tiga kali, yaitu pada tanggal 22-23 Maret 2014, 9 April 2014 dan 28-29 Juli
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2014. Penayangan acara ini di televisi membuat segmentasinya berubah, sehingga bisa

membuat pesan kritik sosial yang disampaikan menjadi lebih luas.

Stand up comedy Indonesia adalah salah satu program acara televisi yang

ditayangkan oleh Kompas TV. Acara ini mengusung format kompetisi untuk mencari

komika terbaik di Indonesia. Sampai saat ini program ini terus berjalan setiap tahunnya

dan sudah sampai season 4. Animo masyarakat terhadap stand up comedy terus

meningkat, terbukti dengan semakin banyaknya program acara lain yang bertemakan

stand up comedy lahir di Kompas TV setelah setiap seasonnya berakhir.

Sedangkan stand up comedy show adalah salah satu program acara televisi milik

Metro TV. Seperti namanya, acara ini adalah pertunjukkan stand up yang disiarkan

selama tiga hari dalam satu minggu dengan durasi tiga puluh menit. Masing-masing

episodenya terdapat 3 komika yang melakukan stand up 7-10 menit. Acara ini sudah

berlangsung sejak tanggal 22 September 2011 dan tayang setiap hari selasa-kamis pada

pukul 22.30 WIB.

Kedua program acara televisi tersebut diisi oleh berbagai macam karakter dan latar

belakang komika. Banyak diantara mereka yang mengusung idealismenya dengan tetap

membawakan materi-materi yang bertamakan kritik sosial, namun banyak juga diantara

mereka yang menggunakan materi-materi yang hanya untuk mengundang tawa penonton.

Tidak jarang juga komika yang menggabungkan kedua jenis materi dalam

pertunjukkannya. Seperti dijelaskan sebelumnya, komedi berbentuk stand up comedy juga

banyak bergeser dari mulanya. Tidak banyak komika yang tetap mengusung keresahan

dan kritik sosial dalam materi-materinya.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka peneliti ingin mengetahui

tentang bagaimana pesan kritik sosial yang terdapat dalam “stand up comedy Mesakke

Bangsaku”, “stand up comedy Indonesia Kompas TV” dan “stand up comedy show Metro



8

TV”. Kemudian peneliti mengambil judul “Kandungan Kritik Sosial dalam Stand Up

Comedy”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka permasalahan yang akan

diangkat dalam penelitian ini adalah : Bagaimana kandungan pesan kritik sosial dalam

“stand up comedy Mesakke Bangsaku”, “stand up comedy Indonesia Kompas TV” dan

“stand up comedy show Metro TV”? Dan siapa sasaran dari kritik sosial tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kandungan pesan kritik sosial dalam

“stand up comedy Mesakke Bangsaku”, “stand up comedy Indonesia Kompas TV” dan

“stand up comedy show Metro TV”, serta sasaran dari kritik sosial tersebut.

D. Manfaat Penelitian

D.1. Manfaat Akademis

a) Memberikan kontribusi baru dalam dunia ilmu komunikasi tentang analisis isi,

terutama dalam bidang audio visual, terutama dalam hal kritik sosial dengan

media humor dan komunikasi massa.

b) Dapat bermanfaat bagi perkembangan dan pendalaman studi komunikasi

khususnya bagi peminat kajian komunikasi yang menekuni bidang audio visual,

sehingga mampu menjadi referensi bagi penelitian serupa di masa yang akan

datang.
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D.2. Manfaat Praktis

Menambah wawasan pengetahuan bagi khalayak mengenai kritik sosial yang

terdapat dalam humor, terutama stand up comedy, sehingga dapat bermanfaat bagi

masyarakat luas, dan masyarakat bisa lebih kritis dalam mengidentifikasi pesan

kritik sosial yang terdapat dalam komedi.

E. Tinjauan Pustaka

E.1. Televisi sebagai Media Komunikasi Massa

Banyak definisi  komunikasi yang bersifat khas dan umumnya definisi tersebut

mencerminkan paradigma atau perspektif yang digunakan ahli-ahli komunikasi

dalam mendekati fenomena komunikasi. Tubbs dan Moss misalnya, mendefinisikan

komunikasi sebagai “proses penciptaan pesan antara dua orang (komunikator 1 dan

komunikator 2) atau lebih”. Suatu definisi yang cermat juga dikemukakan Pace dan

Faules  yang selaras dengan definisi Tubbs dan Moss tadi. Menurut mereka,

terdapat dua bentuk umum tindakan yang dilakukan orang yang terlibat dalam

komunikasi, yaitu penciptaan pesan dan penafsiran pesan. Pesan disini tidak harus

berupa kata-kata atau yang biasa dikenal dengan pesan verbal, namun bisa juga

merupakan pertunjukan (display), termasuk pakaian, perhiasan, dan hiasan wajah

(make up atau jenggot), atau yang lazimnya disebut pesan nonverbal .5

Secara umum pesan dalam komunikasi dikelompokkan menjadi dua bagian

yaitu pesan verbal dan pesan nonverbal.

a. Pesan Verbal

Pesan verbal biasa disebut juga dengan pesan linguistic. Simbol atau pesan

verbal dalam komunikasi adalah semua jenis simbol yang menggunakan satu

5 Deddy Mulyana, Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar, (PT Remaja Rosdakarya Bandung, 2007),hlm. 65
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kata atau lebih. Suatu sistem kode verbal disebut bahasa. Bahasa dapat

didefinisikan sebagai seperangkat simbol, dengan aturan untuk

mengkombinasikan simbol-simbol tersebut, yang digunakan dan dipahami suatu

komunitas.6

b. Pesan  Nonverbal

Komunikasi nonverbal adalah komunikasi yang menggunakan pesan-pesan

nonverbal. Istilah nonverbal biasanya digunakan untuk melukiskan semua

peristiwa komunikasi di luar kata-kata terucap dan tertulis. Lewat komunikasi

nonverbal kita dapat mengetahui suasana emosional seseorang, bahagia,senang

atau sedih.

Edward T. Hall menamai bahasa nonverbal sebagai “bahasa diam” (silent

language) dan “dimensi tersembunyi” (hidden dimension) suatu budaya. Disebut

diam dan tersembunyi,karena pesan-pesan nonverbal tertanam dalam konteks

komunikasi. Selain isyarat situasional dan relasional dalam transaksi komunikasi,

pesan nonverbal member kita isyarat-isyarat kontekstual. Bersama isyarat verbal

dan isyarat kontekstual, pesan nonverbal membantu kita menafsirkan seluruh

makna pengalaman komunikasi.7

Salah satu cabang ilmu komunikasi adalah komunikasi massa. Pada dasarnya,

komunikasi massa adalah komunikasi melalui media massa, baik cetak maupun

elektronik. Komunikasi massa berasal dari pengembangan kata media of mass

communication (media komunikasi massa.)8 Sedangkan menurut Rakhmad (dalam

Elvirano, 2004), komunikasi massa diartikan sebagai jenis komunikasi yang

ditujukan kepada sejumlah khalayak yang tersebar, heterogen, dan anonim melalui

6 ibid, hlm. 260
7 Deddy Mulyana, Op. cit., hlm. 344
8 Nurudin, M.Si.,Pengantar Komunikasi Massa, (Ragrafindo Persada, Jakarta, 2007), hlm. 6.
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media cetak atau elektronik sehingga pesan yang sama dapat diterima secara

serentak dan sesaat. 9

Michael W. Gamble dan Teri Kwal Gamble mendefinisikan sebagai

komunikasi massa jika mencakup hal-hal berikut ini10:

a. Komunikator dalam komunikasi massa mengandalkan peralatan modern untuk

menyebarkan atau memancarkan pesan secara cepat kepada khalayak luas dan

tersebar

b. Komunikator dalam komunikasi massa dalam menyebarkan pesan-pesannya

bermaksud mencoba berbagai pengertian dengan jutaan orang yang tidak saling

kenal atau mengetahui satu sama lain

c. Pesan adalah milik publik. Artinya bahwa pesan ini bisa didapatkan dan

diterima oleh banyak orang. Karena itu diartikan milik publik

d. Sebagai sumber, komunikator massa biasanya organisasi formal seperti jaringan,

ikatan, dan perkumpulan

e. Komunikasi massa dikontrol oleh gatekeeper (penapis informasi). Artinya

pesan-pesan yang disebarkan atau dikontnrol oleh sejimlah individu dalam

lembaga tersebut sebelum disiarkan lewat media massa.

f. Umpan balik dalam komunikasi massa sifatnya tertunda

Fungsi komunikasi massa menurut Jay Black dan Frederick C. Whitney adalah

to inform (menginformasikan), to entertain (memberi hiburan), to persuade

(membujuk), dan transmission of the culture (transmisi budaya). 11 Sedangkan

Alexis S. Tan menyederhanakan fungsi-fungsi komunikasi massa dalam sebuah

tabel sebagai berikut:

9 Elvinaro Ardianto dan Lukiati Komala Erdinaya, Komunikasi Massa: Suatu Pengantar, (Simbiosa Rekatama
Media Bandung, 2004), hlm. 7.
10 Nurudin, M.Si., op.cit., hlm. 8.
11 Nurudin, MSi., op. cit., hlm. 64
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Tabel 1

Fungsi Komunikasi Massa Alexis S. Tan12

No. Tujuan Komunikator
(Penjaga sistem)

Tujuan Komunikan
(Menyesuaikan diri pada sistem: pemuasan

kebutuhan)
1. Memberi informasi Mempelajari ancaman dan peluang, memahami

lingkungan, menguji kenyataan, meraih keputusan

2. Mendidik Memperoleh pengetahuan dan ketrampilan yang

berguna memfungsikan dirinya secara efektif dalam

masyarakatnya, mempelajari nilai, tingkah laku

yang cocok agar diterima dalam masyarakatnya

3. Mempersuasi Memberi keputusan, mengadopsi nilai, tingkah

laku, dan aturan yang cocok agar diterima dalam

masyarakatnya

4. Menyenangkan,

memuaskan kebutuhan

komunikan

Menggembirakan, mengendorkan urat syaraf,

menghibur, dan mengalihkan perhatian dari

masalah yang dihadapi

Pesan media massa mempunyai karakteristik tertentu. Riswandi menjabarkan

9 karakteristik isi pesan media massa tersebut, yaitu13 :

a. Noveltry (sesuatu yang baru).

Khalayak akan tertarik untuk melihat media massa apabila isi pesannya

dipandang mengungkapkan sesuatu hal yang baru atau belum pernah diketahui.

b. Jarak (proximity)

Khalayak akan tertarik untuk mengetahui hal-hal yang berhubungan langsung

dengan kehidupannya dan lingkungannya.

c. Popularitas

Peliputan tentang tokoh, organisasi/kelompok, tempat dan waktu yang penting

dan terkenal, akan lebih menarik perhatian khalayak

12 Ibid, hlm. 65
13 Riswandi, Ilmu Komunikasi, (Graha Ilmu dan Universitas Mercu Buana, 2009), hlm. 109
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d. Pertentangan (conflict)

Konflik atau pertentangan ini dapat juga dalam arti adanya perbedaan/gab antara

apa yang seharusnya dengan apa yang menjadi kenyataan

e. Komedi

Manusia pada dasarnya tertarik pada hal-hal yang lucu dan menyenangkan. Oleh

karena itu, bentuk-bentuk penyampaian pesan yang bersifat humor/komedi

lazimnya disenangi khalayak.

f. Seks dan keindahan

Kedua unsure tersebut selalu menarik perhatian orang. Itulah sebabnya media

massa seringkali menonjolkan kedua unsur tersebut.

g. Emosi

Hal-hal yang berkaitan dan menyentuh kebutuhan dasar (basic needs) manusia

seringkali bisa menimbulkan emosi dan simpati khalayak.

h. Nostalgia

Pengertian nostalgia di sini merujuk pada hal-hal yang mengungkapkan

pengalaman di masa lalu.

i. Human Interest

Setiap orang pada dasarnya ingin mengetahui segala peristiwa atau hal-hal yang

menyangkut kehidupan orang lain

Salah satu media komunikasi massa yang paling populer adalah televisi.

Karakteristik televisi yang memiliki jangkauan siar yang lebih luas dan dapat

memberikan efek yang besar pula. Secara teknis, televisi dapat diartikan sebagai

sebuah alat penangkap siaran bergambar. Kata televisi berasal dari kata “tele” yang

berarti jauh dan “vision” yang berarti tampak, sehingga televisi dapat diartikan
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sebagai alat komunikasi jarak jauh yang menggunakan media visual atau

penglihatan.14

Paradigma Harold D. Lasswell tentang proses komunikasi yang berbunyi

“Who, says what, to whom, in which channel, and with what effect?”

menggambarkan bahwa proses komunikasi seseorang memerlukan media.

Paradigma tersebut memperlihatkan bahwa dalam setiap pesan yang ditampilkan

televisi tentu mempunyai tujuan khalayak, sasaran serta akan mengakibatkan umpan

balik, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Posisi dan peran media televisi dalam operasionalnya di masyarakat tidak

berbeda dengan media cetak dan radio. Robert K. Avery dalam bukunya

“Communication and The Media” dan Stanford B. Weinberg dalam “Messaged – A

Reader in Human Communication”, mengungkapkan tiga fungsi media, yaitu15 :

1. The surveillance of the environment, yaitu mengamati lingkungan.

2. The correlation of the part society in responding to the environment, yaitu

mengadakan korelasi antara informasi yang diperoleh dengan kebutuhan

khalayak sasaran, karena komunikator lebih menekankan pada seleksi evaluasi

dan interpretasi.

3. The transmission of the social heritage from one generation to the next, yaitu

menyalurkan nilai-nilai budaya dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Ke tiga fungsi tersebut pada dasarnya memberikan suatu penilaian pada media

massa sebagai alat atau sarana yang secara sosiologis menjadi perantara untuk

menyambung atau menyampaikan nilai-nilai tertentu kepada masyarakat.

14 http://id.wikipedia.org/wiki/Televisi diakses pada tanggal 20 Oktober 2014 pukul 11.00
15 Fizhi, Televisi sebagai Media Komunikasi Massa, http://fizhy.wordpress.com/2011/06/27/8/, diakses pada
tanggal 20 Oktober 2014 pukul 11.10
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E.2. Televisi sebagai Industri

Perkembangan media khususnya televisi swasta sejak tahun 1998

mempengaruhi seluruh kalangan masyarakat dan infrastruktur yang ada di Indonesia,

mulai dari sosial budaya, politik, keamanan, ekonomi dan sebagainya. Televisi

berkembang sejak era reformasi ketika pers mulai diberikan kebebasan untuk

berpendapat, dan sistem pers yang dianut di Indonesia pun mulai berubah. Media

massa mulai menjadi kekuatan yang diperhitungkan, khususnya televisi.

Kehadiran televisi di Indonesia dimulai sejak tahun 1962 dengan lahirnya

TVRI (Televisi Republik Indonesia). Hingga 27 tahun setelah berdirinya TVRI,

penduduk Indonesia hanya bisa menyaksikan satu saluran televisi saja. TVRI

menjadi alat strategis pemerintah dalam banyak kegiatan, mulai dari kegiatan sosial,

hingga kegiatan-kegiatan politik. Namun pada tahun 1989, pemerintah akhirnya

mengijinkan RCTI (Rajawali Citra Televisi Indonesia) sebagai stasiun televisi

swasta pertama di Indonesia. Meskipun hanya penduduk yang mempunyai antena

parabola dan dekoder yang dapat menyaksikan RCTI. Pada tahun 1992 di Bandung

pada tahun 1992 RCTI dibuka untuk masyarakat umum untuk pertama kalinya.16

Setelah RCTI, kemudian muncul SCTV (Surya Citra Televisi) yang tidak

berbeda jauh dengan RCTI. Disambung dengan munculnya TPI (Televisi

Pendidikan Indonesia) yang saat ini menjadi MNC TV dan selanjutnya ANTEVE

dan Indosiar. Kemunculan stasiun-stasiun televisi di tahun 90-an tersebut mampu

menarik perhatian khalayak. Hingga mulai tahun 2000-an semakin banyak stasiun-

stasiun televisi nasional yang bermunculan, mulai dari Metro TV, Trans TV, Lativi

yang saat ini menjadi TV One, Global TV, TV7 yang saat ini berubah nama menjadi

16 http://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_stasiun_televisi_di_Indonesia diakses pada tanggal 20 Oktober 2014
pukul 14.00
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Trans 7, Kompas TV, Net TV dan RTV. Tercatat lebih dari 14 stasiun televisi

nasional yang sampai saat ini meramaikan industri pertelevisian di Indonesia.

Kehadiran televisi-televisi swasta ini memiliki korelasi dengan pertumbuhan

ekonomi Indonesia, terutama dalam kurun waktu tahun 1990-1996. Pasar Indonesia

yang sedemikian besar merupakan peluang besar bagi industriawan untuk

memproduksi barang dan jasanya. Sejak ditutupnya peluang untuk melakukan

siaran niaga (iklan) di TVRI pada awal tahun 1980-an, dengan alasan untuk

mengurangi pola konsumtif masyarakat, praktis kalangan bisnis kehilangan suatu

media yang memiliki kemampuan melakukan informasi dan persuasi pada

khalayaknya secara luas. Bagi televisi swasta, pertumbuhan ekonomi merupakan

peluang bisnis. Kehadiran televisi-televisi swasta juga menegaskan tentang

kompetisi untuk merebutkan iklan-iklan televisi secara nasional.

Picard (dalam Hidayat, 1995) menunjukkan bahwa dalam istilah ekonomi,

industri media muncul dan beroperasi dalam apa yang disebut dual product market,

yaitu menciptakan satu produk, yaitu media itu sendiri, dan berada dalam dua pasar

yaitu pasar khalayak dan pasar iklan. Oleh karenanya, pertumbuhan industri media

dapat dilihat dari evolusi khalayak dan ekspansi dari industri periklanan. Dalam

kepentingan ekonomi, televisi adalah media yang menjembatani antara pengiklan

dan target khalayaknya, namun sementara itu televisi sebagai medium juga memiliki

kekuatan untuk membentuk khalayak itu sendiri, melalui segmen-segmen

programnya

Munculnya industri media, khususnya televisi sangat berhubungan erat dengan

pertumbuhan khalayak, yang menurut Dedi (1990) berhubungan dengan

pertumbuhan ekonomi nasional, memunculkan khalayak yang disebut dengan

middle class yang terutama memiliki ciri pendidikan dan pendapatan yang lebih
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baik. Selain itu, pertumbuhan ekonomi dan industrialisasi juga erat kaitannya

dengan fenomena strata pekerja yang memiliki ritme kehidupan industrial, termasuk

di dalamnya pola konsumsi yang merupakan satu segmen penting dalam

pertumbuhan khalayak televisi. Pertumbuhan khalayak tersebut memiliki arti

penting sebagai komoditas yang kemudian dijual kepada pasar melalui periklanan.

Televisi kemudian menjual khalayak kepada pasar melalui periklanan yang

ditayangkan oleh media tersebut.

Pengamatan atas pemrograman acara televisi juga tidak menunjukkan

pertanyaan penting mengenai nilai edukasi yang jelas dikembangkan dalam suatu

masyarakat, selain hanya nilai komersialnya atau hiburan semata. Beberapa

pengamatan terhadap pemrograman acara televisi dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Pemrograman acara televisi sering berlangsung secara musiman, yaitu jika satu

stasiun berinisiatif atau melakukan terobosan acara dan mulai berkembang, akan

segera ditiru atau dimodifikasi oleh stasiun televisi lain. Misalnya sinetron-

sinetron misteri, kuis, infotainment, film atau sinetron negara lain, dan

sebagainya.

b. Isi program menampilkan hal yang remeh. Hal tersebut dapat dilihat dari

pertanyaan-pertanyaan acara kuis

c. Ujung dari berbagai program kuis atau game dalam berbagai bentuk adalah

materi. Ini juga menunjukkan hal yang tidak sehat, yaitu bahwa:

- Semua diukur dengan materi

- Untuk mendapatkan materi tersebut, bersifat spekulatif dan menjual mimpi

- Untuk mendapatkan materi cukup hanya dengan menjawab pertanyaan tanpa

dasar pengetahuan-rasional, kecuali dengan konsumsi media sebelumnya
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d. Dari aspek jurnalisme, masih cenderung berlaku sebagaimana kebanyakan

media cetak, yaitu “pada dasarnya” isinya sama. Pemberitaan di televisi

cenderung mengemas isi yang relatif sama, dan narasumber yang sama tiap

episodenya.

e. Blocking time oleh advertiser untuk iklan maupun program tertentu.17

E.3. Format Acara Televisi

Format acara televisi adalah sebuah perencanaan dasar dari suatu konsep acara

televisi yang akan menjadi landasan kreativitas dan desain produksi yang akan

terbagi dalam berbagai kriteria utama yang disesuaikan dengan tujuan dan target

pemirsa acara tersebut. Format acara televisi digolongkan berdasarkan jenisnya,

dalam Naratama, dibagi menjadi tiga jenis yaitu drama/fiksi, nondrama, dan

berita.18

a. Drama / Fiksi

Drama adalah pertunjukan (show) yang menyajikan cerita mengenai

kehidupan atau karakter seseorang atau beberapa orang (tokoh) yang diperankan

oleh (artis) yang melibatkan konflik dan emosi. program drama biasanya

menampilkan sejumlah pemain yang menampilkan sejumlah pemain yang

memerankan tokoh tertentu. Program televisi yang termasuk dalam program

drama adalah sinema elektronik (sinetron) dan film.19 Menurut Naratama dalam

Menjadi Sutradara Televisi fiksi (drama) adalah sebuah format acara televisi

yang diproduksi dan dicipta melalui proses imajinati kreatif dari kisah-kisah

drama atau fiksi yang direkayasa dan dikreasi ulang. Format yang digunakan

17 Setio Budi HH, Industri Televisi Swasta Indonesia dalam Perspektif Ekonomi Politik, (Univ Atmajaya
Yogyakarta, 2004) hlm 6-16
18 Naratama, Menjadi Sutradara Televisi dengan Single dan Multi Camera, (PT Grasindo, Jakarta, 2004) hlm 63
19Morrisan, Teori Komunikasi Individu Hingga Massa, (Kencana Prenada Media Group Jakarta, 2013) hlm 213
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merupakan interpretasi kisah kehidupan yang diwujudkan dalam suatu runtutan

cerita dalam sejumlah adegan. Adegan-adegan tersebut akan menggabungkan

antara realitas kenyataan hidup dengan fiksi atau imajinasi khayalan para

kreatornya.20

- Sinetron

Di negara lain sinetron disebut dengan opera sabun (soap opera atau

daytime serial) namun di Indonesia  lebih populer dengan sebutan sinetron.

Sinetron merupakan drama yang menyajikan cerita dari berbagai tokoh

secara bersamaan. Penayangan sinetron biasanya terbagi dalam beberapa

episode.21

- Film Televisi (FTV)

Film televisi lebih populer dengan sebutan FTV, merupakan acara

televisi yang menyerupai film tapi khusus untuk format tayangan televisi.

Konten cerita FTV lebih ringan dibanding dengan film layar lebar, biasanya

FTV yang ditayangkan di stasiun televisi swasta mengangkat kisah tentang

percintaan dan keluarga.

- Film

Televisi sering menayangkan film sebagai salah satu jenis program

yang masuk dalam kelompok atau kategori drama. Adapun yang dimaksud

film disini adalah film layar lebar yang dibuat oleh perusahaan-perusahaan

film. Karena tujuan pembuatannya untuk layar lebar, maka biasanya film

baru bisa ditayangkan di televisi setelah terlebih dahulu dipertunjukkan di

20 Naratama, Op. Cit., hlm. 65
21 Morrisan, Op. Cit., 2013) hlm 214
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bioskop atau bahkan setelah film itu didistribusikan atau dipasarkan dalam

bentuk VCD atau DVD.22

b. Non Drama / Non Fiksi

Nonfiksi (nondrama) adalah sebuah format acara televisi yang diproduksi

dan dicipta melalui proses pengolahan imajinasi kreatif dari realitas kehidupan

sehari-hari tanpa harus menginterpretasi ulang dan tanpa harus menjadi dunia

khayalan. Non drama bukanlah sebuah runtutan cerita fiksi dari setiap pelakunya.

Untuk itu, format-format program acara non drama merupakan sebuah runtutan

pertunjukan kreatif yang mengutamakan unsur hiburan yang dipenuhi dengan

aksi, gaya, dan musik seperti talk show, musik, kuis, pertunjukan, reality show

dan variety show.23

- Talkshow

Program talk show atau perbincangan adalah program yang

menampilkan satu atau beberapa orang untuk membahas suatu topik tertentu

yang dipandu oleh seorang pembawa acara (host). Mereka yang diundang

adalah orang-orang yang berpengalaman langsung dengan peristiwa atau

topik yang diperbincangkan atau mereka yang ahli dalam masalah yang

tengah dibahas.24

- Musik

Program musik dapat ditampilkan dalam dua format, yaitu videoklip

atau konser. Program musik berupa konser dapat dilakukan di lapangan

(outdoor) ataupun di dalam studio (indoor). Program musik di televisi saat

ini sangat ditentukan dengan kemampuan artis menarik audien.25

22 Morissan, op. cit., hlm 214
23 Naratama, op. cit., hlm 66
24 Morrissan., op. cit., hlm 212
25 Morissan, op. cit., hlm 219
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- Kuis

Kuis merupakan bentuk program permainan yang paling sederhana di

mana sejumlah peserta saling bersaing untuk menjawab sejumlah pertanyaan.

Kuis merupakan permainan yang menekankan pada kemampuan

intelektualitas. Permainan ini biasanya melibatkan peserta dari kalangan

orang biasa atau anggota masyarakat, namun terkadang pengelola program

dapat menyajikan acara khusus yang melibatkan selebritis.26

- Pertunjukkan

Pertunjukan adalah program yang menampilkan kemampuan

seseorang atau beberapa orang pada suatu lokasi baik di studio ataupun di

luar studio. Jika mereka yang tampil adalah para musisi, maka pertunjukan

itu menjadi pertunjukan musik atau jika yang tampil adalah juru masak,

maka pertunjukan itu menjadi pertunjukan memasak, begitu pula dengan

pertunjukan lawak, sulap, lenong, wayang, ceramah agama, dan sebagainya.

Dapat dikatakan program pertunjukan adalah jenis program yang paling

banyak diproduksi sendiri oleh stasiun televisi27

- Reality Show

Sesuai dengan namanya, maka program ini mencoba menyajikan suatu

situasi seperti konflik , persaingan, atau hubungan berdasarkan realitas yang

sebenarnya. Jadi, menyajikan situasi sebagaimana apa adanya. Dengan kata

lain, program ini mencoba menyajikan suatu keadaan yang nyata (riil)

dengan cara sealamiah mungkin tanpa rekayasa.28

26 Ibid, hlm. 217
27 Ibid, hlm. 220
28 Ibid, hlm. 217
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- Variety Show

Variety show juga dikenal sebagai ragam seni atau ragam hiburan,

adalah  hiburan yang terdiri dari berbagai tindakan, terutama pertunjukan

musik dan komedi sketsa, dan biasanya diperkenalkan oleh pengantar

(pembawa acara) atau host Variety show yang banyak bermunculan di

stasiun televisi saat ini lebih beragam, dengan memadukan musik, komedi,

kuis bahkan pencarian bakat.

c. Berita (News)

Berita (news) adalah format tayangan televisi yang diproduksi berdasarkan

informasi dan fakta atas kejadian atau peristiwa yang berlangsung pada

kehidupan masyarakat sehari-hari. format ini memerlukan nilai-nilai factual dan

actual yang disajikan dengan ketepatan dan kecepatan waktu dimana dibutuhkan

sifat liputan yang independen. Contoh : berita ekonomi, liputan siang dan

laporan olahraga.29

E.4. Televisi sebagai Media Kritik Sosial

Menurut Susetiawan, kritik secara harfiah dalam Kamus Besar Bahasa

Indonesia, kritik adalah kecaman atau tanggapan yang disertai dengan argumentasi,

tentang baik maupun buruknya suatu karya, pendapat, situasi maupun tindakan

seseorang. Apa yang dikehendaki dari kritik membangun tidak lebih dari sekedar

saran, petunjuk, dan bukan sebuah kecaman atau kontrol yang dapat membawa malu

atau menyakitkan hati bagi penerima kritik.30 Sedangkan sosial menurut Kamus

Besar Bahasa Indonesia berkenaan dengan masyarakat, sikap memperhatikan

kepentingan umum. Dari definisi kritik dan sosial tesebut, bisa ditarik kesimpulan

29 Naratama, op.  cit., hlm 64-64
30 Mahfud MD dkk, Kritik Sosial dalam Wacana Pembangunan, (Pusat Penerbitan UII Press Yogyakarta, 1999)
hlm 7
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bahwa yang dimaksud kritik sosial adalah tanggapan terhadap karya sastra yang

berhubungan dengan masyarakat atau kepentingan umum yang disertai uraian-

uraian dan perbandingan tentang baik dan buruknya karya tersebut.

Sedangkan kritik sosial menurut Astrid Susanto adalah suatu aktifitas yang

berhubungan dengan penilaian (judging), perbandingan (comparing), dan

pengungkapan (revealing) mengenai kondisi sosial suatu masyarakat yang terkait

dengan nilai-nilai yang dianut ataupun nilai-nilai yang dijadikan pedoman. Kritik

sosial akan mengedepankan bukti-bukti objektif dan bobot ilmiah terhadap suatu

masalah yang terjadi. Sejak tahun 1990-an, pengertian kritik berkembang pada

pengekspresian pendapat yang berbeda, keberatan, pernyataan ketidaksetujuan,

keinginan untuk memisahkan diri dari suatu hal, maupun dalam hal menolak

sesuatu.31

Sedangkan menurut Akhmad Zaini Akbar, kritik sosial juga berarti sebuah

inovasi sosial. Dalam arti bahwa kritik sosial kritik sosial dapat menjadi sarana

komunikasi gagasan-gagasan baru (sembari menilai gagasan-gagasan lama) untuk

suatu perubahan sosial. Kritik sosial dapat disampaikan melalui berbagai wahana,

mulai dari ungkapan-ungkapan sindiran melalui komunikasi antar personal dan

komunikasi sosial melalui berbagai pertunjukan sosial dan kesenian dalam

komunikasi publik, seni sastra dan melalui media massa.32

Sejak masa pencerahan di Eropa, kritik sosial dituangkan dalam bentuk tulisan

(sastra). Hal ini dikarenakan sastra membantu gerakan kelas menengah sebagai alat

untuk memperoleh harga diri mereka serta mengungkapkan tuntutan-tuntutannya

melawan Negara Absolut dan masyarakat yang hirearkis. Pada masa romantik,

31 S. Yolandi Ataupah, Analisis Panggilan Yehezkiel sebagai Penjaga Israel Berdasarkan Teori Kritik Sosial,
http://repository.library.uksw.edu/bitstream/handle/123456789/2869/T1_712008005_BAB%20II.pdf?sequence=
3 akses tanggal 28 November 2013, 09.00.
32 Moh. Mahfud MD dkk, op. cit., hlm. 48
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bentuk kritik sosial berpindah pada puisi. Puisi dianggap sebagai “kritik atas hidup”,

seni yang dianggap absolut, dan tanggapan mendalam yang dapat dipahami bagi

kenyataan sosial tertentu. Dalam beberapa dekade terakhir ini, para pengkritik

mpdern menuangkan tanggapan mereka di dalam jurnal ilmiah kemudian

dipublikasikan.

Kritik sosial juga kemudian diekspresikan dalam bentuk seni dan fiksi lainnya,

misalnya karikatur, musik, drama, film dan sebagainya. Kritik juga dapat melalui

tanda-tanda atau tindakan-tindakan simbolis yang dilakukan sebagai bentuk

ketidaksetujuan atau kecaman protes terhadap suatu masyarakat yang terjadi,

misalnya melalui mogok kerja.

Berdasarkan bentuk-bentuk kritik sosial yang telah dipaparkan, kritik sosial

dapat dikelompokkan berdasarkan pengekspresiannya dalam dua jenis, yaitu kritik

sosial yang dilakukan secara terbuka dan kritik yang dilakukan secara tertutup atau

terselubung. Kritik sosial secara terbuka berarti kegiatan penilaian, analisis, atau

kajian terhadap keadaan suatu masyarakat tertentu dilakukan secara langsung.

Sedangkan kritik sosial secaa tertutup atau terselubung dapat berupa tindakan-

tindakan simbolis yang menyiratkan penilaian maupun kecaman terhadap keadaan

sosial masyarakat tertentu.33

“Trames” Jounal of the Humanities and Social Sciences34,menjelaskan ada

tiga pembagiankritik sosial yang digunakan sebagai kategorisasi kritik sosial, yaitu

sebagai berikut :

33 SeprianaYolandi Ataupah, Analisis Panggilan Yehezkiel sebagai Penjaga Israel Berdasarkan Teori Kritik
Sosial, (Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga, 2012), hlm. 9
34 M. Rifka Aqsha PY, Analisis Isi Kritik Sosial pada Film Jamila dan Sang Presiden Karya Ratna Sarumpaet,
(Universitas Muhammadiyah Malang, 2011). Hlm. 22.
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a. Kritik Sosial Terbuka

Ketika praktek kritik sosial terbuka, ia menunjukkan bahwa ada

kesenjangan antara kepentingan yang benar-benar memotivasi tindakan dan

norma-norma yang individu bandingkan dalam membenakan tindakan mereka.

Kritik sosial data membuka kedok sebenarnya di balik motif-motif tertentu

praktek sosial, tuntutan masyarakat untuk memperbaiki pandangan mereka

tentang motif mereka, dan akhirnya mereka melakukan tindakan yang bersifat

dibenarkan dan termotifasi berkaitan dengan alasan moral diterima.

Kritik sosial terbuka mengasumsikan bahwa motif seseorang tidak selalu

egois, bahwa motif dapat berupa diterima secara moral atau moral tercela. Kritik

sosial terbuka merupakan kritik sosial yang mengacu pada personal karakternya.

Dalam hal ini, karakter yang dimaksud adalah sifat-sifat seseorang yang

dianggap menyalahi aturan atau norma.

b. Kritik Sosial Sosiologi (Sociological Social Criticism)

Kritik sosial sosiologis merupakan kritik sosial yang mengacu pada

kehidupan (lingkungan) sosial, interaksi sosial dan keadaan lingkungan sekitar.

Deskripsi dan interpretasi dari apa yang orang sebenarnya lakukan, kadang

mengungkapkan apa yang diperhatikan oleh aspek kegiatan sehari-hari,

termasuk diskriminasi, penindasan dan pelecehan. Kritik sosiologis dapat

menunjukkan bahwa ada praktek-praktek rasis bahkan dalam masyarakat di

mana orang umumnya bfikir mereka menentang rasisme dan bahwa masyarakat

mereka tidak termasuk praktek-praktek rasis.

Dengan memberikan deskripsi baru, mengacu pada bukti empiris baru, dan

menunjukkan implikasi logis dari berbagai sudut pandang, kritikus mungkin

berjuang untuk perubahan sosial. Ilmu sosial (dan bidang khususnya sosiologi)
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yang relevan untuk kritik sosial hanya karena mereka sering menjelaskan

konsekuensi dari komitmen dan mengungkapkan interpretasi dari realitas sosial.

c. Kategori Sosial Prinsip (Principled Social Criticism)

Jenis yang paling umum dari kritik sosial adalah berprinsip kritik sosial

(principled social criticism). Ini menyangkut kemungkinan adanya disparitas, di

satu sisi, antara prinsip-prinsip moral yang memadai (atau views) dan

kepercayaan masyarakat tentang prinsip-prinsip moral yang memadai dan

praktek aktual seseorang.

Kritik berprinsip menyarankan bahwa ada perbedaan yang tegas antara

pandangan moral dibenarkan dan pandangan moral yang sebenarnya (meskipun

beberapa pandangan moral yang sebenarnya mungkin dibenarkan juga). Kritik

sosial berprinsip mengacu pada penyalahgunaan, penyelewengan terhadap

aturan-aturan yang berlaku atau bisa dikatakan sebagai pelanggaran hukum.

Selain tiga kategori di atas, kategori kritik sosial juga dapat dibagi menjadi 5

(lima) bagian besar, yaitu35 :

a. Kritik Sosial Pembangunan

Kritik sosial pembangunan merupakan penilaian terhadap keadaan

pembangunan. Dalam artian kritik sosial terhadap pemerataan pembangunan.

Kritik sosial ini muncul karena terdapatnya permasalahan atau isu sosial tentang

pembangunan, seperti ketidakmerataan pembangunan, fasilitas umum kurang

memadai, rusaknya fasilitas umum, dan sebagainya. Kritik sosial pembangunan

ini dapat dicontohkan dengan tidak terseedianya fasilitas umum di tempat-

tempat yang seharusnya ada.

35 M. Rifky Aqsha PY., Loc. Cit., hlm. 27
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b. Kritik Sosial Hukum

Kritik sosial hukum merupakan penilaian terhadap tindakan hukum yang

ada di Indonesia. Kritik sosial hukum terjadi karena adanya isu sosial hukum

yang ada. Seperti terjadinya negosiasi hukum, ketidak adilan dalam keputusan,

main hakim sendiri, dan sebagainya. Dalam hal ini dapat dicontohkan dengan

adanya kasus penyuapan, korupsi, kasus kriminalitas dalam masyarakat, kasus

persidangan yang dinilai tidak adil, dan sebagainya.

c. Kritik Sosial Moral Masyarakat

Kritik sosial moral masyarakat merupakan penilaian terhadap perilaku dan

sikap masyarakat yang menyebabkan terjadinya permasalahan sosial. Kritik

sosial masyarakat ini berawal dari isu atau permasalahan sosial dalam kehidupan

bermasyarakat. Dalam hal ini dapat dicontohkan dengan perilaku anakis,

penipuan dan kerukunan dalam masyarakat, dan sebagainya. Hal tersebut

dianggap bisa menyebabkan sebuah kritik sosial moral masyarakat

d. Kritik Sosial Agama

Kritik sosial agama merupakan penilaian terhadap hal-hal yang berkaitan

dengan agama. Kritik sosial agama ini berawa dari adanya isu sosial agama

seperti adanya indikasi pemanfaatan agama, adanya tekanan terhadap suatu

agama, dan sebagainya. Hal ini dapat dicontohkan dengan adanya kerukunan

umat beragama, aplikasi ajaran agama dan munculnya aliran-aliran agama baru,

dan sebagainya.

e. Kritik Sosial Ekonomi

Kritik sosial ekonomi merupakan penilaian terhadap perkembangan

perekonomian di Indonesia. Kritik sosial ekonomi ini berawal dari adanya

permasalahan sosial ekonomi yang ada, seperti masih banyaknya kemiskinan,
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adanya bantuan kemiskinan, dan sebagainya. Dalam hal ini dicontohkan dengan

banyaknya keluarga miskin yang ada di Indonesia, adanya bantuan dari

pemerintah kepada warga miskim, kesenjangan sosial pada masyarakat dan

sulitnya masyarakat dalam menjangkau harga.

Sedangkan menurut Don Michael Flournoy (dalam Yuliani, 2004) dalam

buku Analisa Isi Surat Kabar Indonesia, struktur kategori kritik sosial dapat

dibagi menjadi36:

a. Politik dan pemerintahan

Kritik sosial dengan kategori politik dan pemerintahan ini berkaitan dan

berhubungan dengan kegiatan peraturan pemerintah (tata negara) dan

menjalankan dan mengatur kehidupan suatu negara dan wilayah. Di dalamnya

termasuk tema-tema yang berhubungan dengan lembaga perwakilan, ideologi,

kegiatan-kegiatan politik, peristiwa-peristiwa politik, kegiatan dari berbagai

badan pemerintah baik nasional maupun daerah serta tindakan pejabat

pemerintahan.

b. Diplomasi, Perang dan Pertahanan

Kritik sosial kategori ini berhubungan dengan dengan semua masalah dan

kegiatan penyelenggaraan hubungan antar negara, pertikaian bersenjata antar

kelompok dan bangsa dan sebagainya, serta kegiatan pertahanan dan pembelaan

negara atau wilayah dari semua ancaman dan gangguan.

c. Ekonomi dan Pembangunan

Kritik sosial ekonmi dan pembangunan ini berkaitan dengan semua

tindakan dan aturan mengenai kegiatan-kegiatan produksi, distribusi dan

36 Yuliana, Analisis Isi Pesan Kritik Sosial pada Rubrik Mr. Samin di Radar Bojonegoro dalam Harian Pagi
Jawa Pos (Studi pada Radar Bojonegoro edisi 1 Mei 2002 sd 30 Juni 2002), (Universitas Muhammadiyah
Malang, 2004)
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pemakaian barang dan jasa segala sesuatu yang berkaitan dengan uang, serta

berhubungan dengan penunjang pembangunan.

d. Kejahatan dan Hukum

Kritik sosial kejahatan dan hukum ini berkaitan dengan segala undang-

undang, peraturan dan ketetapan formal yang berlaku di masyarakat serta

pelanggaran-pelanggaran yang terjadi atas undang-undang dan peraturan yang

ada.

e. Kecelakaan dan Bencana Alam

Kritik sosial kategori ini berkaitan dengan masalah pemusnahan yang

terjadi secara alami dan kecelakaan yang disebabkan oleh manusia itu sendiri.

f. Moral Masyarakat

Kritik sosial moral masyarakat ini berkaitan dengan persoalan-persoalan

yang dihadapi oleh masyarakat tentang hak-hak asasi, perorangan, norma dan

nilai.

g. Kesejahteraan dan Kesehatan Masyarakat

Kritik sosial kesejahteraan dan kesehatan masyarakat ini berkaitan dengan

penanganan masalah-masalah kesejahteraan masyarakat dan kesehatan

masyarakat.

h. Ilmu Pengetahuan dan  Penemuan

Kritik sosial ilmu pengetahuan dan penemuan ini berkaitan dengan ilmu

pengetahuan, penelitian-penelitian, dan penemuan-penemuan baru, ruang

angkasa, pertahanan serta energi atom non pertahanan.
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i. Pendidikan, Seni dan Olah Raga

Kritik sosial pendidikan, seni dan olah raga ini berkaitan dengan ilmu

pengetahuan penelitian-penelitian dan sistem pendidikan umum baik negerti

maupun swasta, berkaitan pula dengan seni dan olah raga.

j. Agama

Kritik sosial agama ini berkaitan dengan kegiatan keagamaan, kepercayaan

dan keyakinan seseorang.

k. Human Interest

Kritik sosial human interest ini berkaitan dengan masalah emosional dari

kehidupan, menyentuh perasaan dari kehidupan pribadi dan sosial.

E.5. Program Komedi sebagai Media Kritik Sosial

Di dalam dunia komedi, kita mengenal banyak istilah, seperti komedi itu

sendiri, humor, lawak, anekdot, lelucon, dagelan, bebodoran, dll. Sedangkan di luar

negeri kita mengenal istilah wit, gag, pun, humor, dan juga joke. Mayoritas orang

tidak memperdulikan berbagai istilah tersebut, dan mereka menganggap berbagai

istilah tersebut mengarah pada hal yang sama yaitu lucu.

Dalam Encyclopedia of World Drama (dalam Wawan, 2012) menyebutkan

bahwa humor atau komedi adalah suatu imitasi dari kejelekan-kejelekan manusia

yang didramatisir sehingga menimbulkan tawa.37 Humor identik degan sesuatu yang

lucu dan membuat orang tertawa. Fuad Hasan dalam tulisan Humor dan

Kepribadian membagi humor dalam dua kelompok besar, yaitu (1) humor pada

dasarnya berupa tindakan agresif yang dimaksudkan untuk melakukan degradasi

terhadap seseorang, dan (2) humor adalah tindakan untuk melampiaskan perasaan

37 Wawan Kondo, Berteori Lewat Humor, http://ceritabodoh-wawan.blogspot.com/2012/07/berteori-lewat-
humor.html, akses 18 Februari 2013
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tertekan melalui cara yang ringan dan dapat dimengerti, dengan akibat kendornya

ketegangan jiwa. 38

Arwah Setiawan (dalam Suhadi, 1989) mengatakan bahwa humor adalah rasa

atau gejala yang merangsang kita untuk tertawa atau cenderung tertawa secara

mental, ia bisa berupa rasa, atau kedasaran di dalam diri kita (sense of humor), bisa

berupa suatu gejala atau hasil cipta dari dalam maupun dari luar diri kita.39 Bila

dihadapkan pada humor, kita bisa langsung tertawa lepas atau cenderung tertawa

saja, misalnya tersenyum atau merasa tergelitik di dalam batin saja. Rangsangan

yang ditimbulkan haruslah rangsangan mental untuk tertawa, bukanlah rangsangan

fisik yang mendatangkan rasa geli.

Dalam bidang psikologi, humor adalah salah satu sarana untuk beradaptasi.

Menurut Thorson, humor dapat digunakan sebagai pertahanan melawan rasa takut,

dan memungkinkan orang memperoleh kendali peristiwa yang tidak dapat mereka

kontrol. Dalam pandangan Shurcliff, humor berfungsi sebagai alat pelegaan dari

amarah memuncak yang berhubungan dengan antisipasi akan pengalaman negatif.

Semua bentuk komunikasi manusia dapat dipahami sebagai narasi, meskipun

cerita sering dianggap tidak rasional. Cerita dan humor banyak tersebar di berbagai

budaya, termasuk dalam sebuah komunikasi, baik komunikasi interpersonal,

komunikasi antar budaya, maupun komunikasi massa.40

Humor menurut Sujoko41, humor dapat berfungsi sebagai:

(1) Melaksanakan segala keinginan dan segala tujuan gagasan atau pesan,

(2) Menyadarkan orang bahwa dirinya tidak selalu benar,

(3) Mengajar orang untuk melihat persoalan dari berbagai sudut,

38 Didiek Rahmanadji, Bahasa dan Seni; Teori, Jenis, dan Fungsi Humor, (Fakultas Sasta-UM, 2007), hlm. 216
39 Suhadi, Humor dan Kehidupan, (Gema Press, 1989)
40 Deddy Mulyana, Komunikasi Humoris, (Simbiosa Rekatama Media Bandung, 2008) hlm. xiv
41 Didiek Rahmanadji, Loc. Cit., hlm. 218
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(4) Menghibur,

(5) Melancarkan pikiran,

(6) Membuat orang mentoleransi sesuatu,

(7) Membuat orang memahami soal pelik.

Beberapa fungsi humor yang sudah dikenal oleh masyarakat adalah fungsi

pembijaksanaan orang dan penyegaran, yang membuat orang mampu memusatkan

perhatian untuk waktu yang lama. Sedangkan James Danandjaya (dalm Suhadi,

1989) 42 mengatakan bahwa: fungsi humor yang paling menonjol adalah, yaitu

sebagai sarana untuk penyalur perasaan yang menekan diri seseorang. Perasaan itu

bisa disebabkan oleh macam-macam hal, seperti ketidakadilan sosial, persaingan

politik, ekonomi, suku bangsa atau golongan, dan kekangan dalam kebebasan gerak,

seks, atau kebebasan dalam mengeluarkan pendapat.

Sujoko menyebutkan bahwa di Indonesia kalangan mahasiswa gemar

menggunakan humor sebagai kritik sosial. Sangat beralasan jika mereka

(mahasiswa) memilih humor sebagai media kritik sosial, sebab sesuai dengan

kepribadian tradisional bangsa yang tidak suka dikritik secara langsung. Emil Salim

(dalam Suhadi, 1989)43, berpendapat bahwa selain merupakan salah satu cara untuk

menyampaikan kritik, juga merupakan bagian dari proses menjalin komunikasi

sosial antara manusia. Untuk komunikasi yang sifatnya serius, pesan-pesan yang

akan disampaikan biasanya tidak mudah terjalin antara kedua belah pihak. Jika

pertemuan merupakan pertemuan baru, maka medium humor dalam tahap

komunikasi akan mempercepat terbukanya pintu keakraban.

Fungsi humor yang lain adalah sebagai rekreasi. Dalam hal ini, humor

berfungsi untuk menghilangkan kejenuhan dalam kehidupan sehari-hari yang

42 Suhadi, op. cit.
43 Suhadi,op.cit
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bersifat rutin. Selain itu, humor juga berfungsi untuk menghilangkan stress akibat

tekanan jiwa atau batin. Kartono Muhamad (dalam Suhadi, 1989) berpendapat

bahwa humor yang baik adalah yang dapat menertawakan diri sendiri, atau humor

otokritik. Meskipun membuat diri sendiri sakit hati, humor otokritik merupakan

sesuatu yang menunjukkan kedewasaan sikap. Artinya, mampu member kritik

terhadap diri sendiri, serta dapat pula secara terbuka menerima opini orang lain.”

Komedi mengantarkan pesan seperti pada umumnya komunikasi. Baik komedi

dalam komunikasi interpersonal, komedi panggung maupun komedi melalui media

televisi ataupun media massa yang lain, pasti memiliki pesan yang ingin

disampaikan. Pesan yang disampaikannya pun beragam, termasuk salah satunya

adalah pesan yang mengandung kritik sosial.

E.5.1. Macam-macam Komedi

Jenis-jenis komedi atau humor menurut Arwah Setiawan dapat

dibedakan menurut kriteria “bentuk ekspresi”. Sebagai bentuk ekspresi

dalam kehidupan kita, humor dibagi menjadi tiga jenis, yaitu44 :

(1) Humor personal, yaitu kecenderungan tertawa pada diri kita sendiri

(2) Humor dalam pergaulan,

(3) Humor dalam kesenian, atau seni humor. Humor dalam kesenian dibagi

menjadi :

a. Humor lakuan, misalnya lawak, tari humor, pantomim lucu, dan

sebagainya

b. Humor grafis, misalnya kartun, karikatur, foto jenaka, patung lucu,

dan sebagainya

44 Didiek Rahmanadji, Loc. Cit., hlm. 217
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c. Humor literatur, misalnya cerpen lucu, esai satiris, sajak jenaka, dan

sebagainya

Sedangkan menurut Pramono (1983), humor dapat digolongkan

menjadi: (1) humor menurut penampilannya, yang terdiri atas: humor lisan,

humor tulisan/gambar, dan humor gerakan tubuh; (2) menurut tujuan

dibuatnya atau tujuan pesannya, terdiri atas humor kritik, humor

meringankan beban pesan, dan humor semata-mata pesan.

Salman Aditya menyebutkan beberapa jenis-jenis komedi yang

kemudian dibagi sebagai berikut45:

a. Slapstik (Physical Comedy)

Slapstik adalah jenis komedi fisik yang mudah dicerna dan bermain dalam

lingkup yang luas dan mencakup tiga hal utama, yaitu derita, celaka dan

aniaya.

b. Komedi Alternatif (Alternative Comedy)

Komedi alternatif adalah sebuah istilah yang diciptakan pada tahun 1980-an.

Artinya adalah sebuah penyampaian komedi atau humor yang menyimpang

dari penyampaian komedi atau humor yang ada pada era tertentu.

c. Komedi Observasi (Observational Comedy)

Komedi ini adalah kenis komedi yang didasari dari observasi kehidupan

sehari-hari. Aspek yang digunakan biasanya mencakup kejadian aktual dari

dunia politik, hiburan, olahaga dan lain-lain.

d. Komedi Hitam (Black Comedy)

Komedi hitam ini adalah jenis komedi yang didasari dari observasi sisi gelap

kehidupan sehari-hari. Aspek yang digunakan biasanya mencakup kejadian

45 Salman Aditya, Komedi dan berbagai jenisnya, http://salmanaditya.com/2013/02/komedi-dan-berbagai-
jenisnya/ diakses pada 7 Juli 2014 pukul 11.00
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actual dari dunia politik, hiburan, olahraga, tasisme, agama, terorisme,

peperangan.

e. Komedi Biru (Blue Comedy)

Komedi biru adalah jenis komedi yang didasari dari sisi biru kehidupan

sehari-hari. Aspek yang digunakan biasanya mencakup pembahasan seputar

tema sex, libido, dan tema tabu yang berdekatan.

f. Komedi Karakter (Character Comedy)

Komedi karakter adalah jenis komedi yang didasarkan dari kepintaran

seorang comedian dalam menciptakan sebuah karakter bertingkah polah lucu

atau juga menirukan karakter lucu seseorang. Ciri utama dari komedi

karakter adalah keunikan ekspresi seorang comedian dalam menampilkan

emosi, tingkah laku atau mimik muka yang menggelikan.

g. Komedi Cringe (Cringe Comedy)

Komedi cringe adalah jenis komedi yang mengandalkan kejadian canggung

dan memalukan baik mengambil contoh dari kejadian yang pernah ada atau

dari kejadian yang akan timbul dari situasi yang berkembang.

h. Komedi Hina (Insult Comedy)

Sesuai namanya, komedi hina adalah jenis komedi yang memfokuskan

subyeknya dengan menghina atau merendahkan individu atau kelompok.

i. Komedi Properti (Prop Comedy)

Komedi properti adalah jenis komedi yang banyak mengandalkann properti

dalam menampilkan kelucuan dari penampilan seorang comedian.

j. Komedi Tidak Nyata (Surreal Comedy)

Komedi ini adalah komedi yang fondasinya terbuat dari sesuatu yang tidak

nyata, tidak masuk akal, absurd, aneh dan di luar akal sehat.
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k. Komedi Sketsa (Sketch Comedy)

Komedi sketsa adalah komedi singkat yang ditulis dengan skema terstruktur

dan durasinya antara satu sampai sepuluh menit. Skema yang jamak ada

dalam komedi sketsa ini adalah sebuah kejadian atau tingkah polah yang

membuat penonton terkejut dan tak menduganya.

E.5.2. Stand up comedy

Stand up comedy merupakan bentuk dari seni humor yang disampaikan

secara monolog kepada penonton. Secara umum, makna stand up comedy

adalah lawakan atau komedi yang dilakukan di atas panggung oleh

seseorang dengan melontarkan serangkaian bahan komedi. Pandji 46

mengatakan bahwa stand up comedy merupakan format komedi yang

membebaskan individu-individunya untuk berbagi tentang keresahan-

keresahannya. Bebas bukan berarti sebebas-bebasnya dalam bercanda

sehingga tidak memikirkan perasaan orang lain dan menggunakan bahasa

yang tidak semestinya, namun bebas yang berarti bebas dari tekanan dan

represi, serta bebas yang bertanggung jawab. Stand up sendiri artinya bukan

berdiri, melainkan lebih kepada mengutarakan dan membela opini serta

pandangannya.

Stand up berangkat dari observasi, memotret fenomena sosial,

menganalisisi dan membahasnya secara monolog yang lucu. Materi dari

stand up comedy ini pada umumnya mengutarakan keresahan, mengangkat

kenyataan, memotret kehidupan sosial masyarakat, dan menyuguhkannya

kembali kepada masyarakat dengan jenaka. Seni komedi ini dikatakan

cerdas (tanpa mendeskreditkan format lain), karena memuat hal-hal yang

46 Pandji Pragiwaksono, Op. Cit., hlm xiv
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lucu di sekitar yang luput dari pengamatan. Humor didapat dari pengamatan

terhadap fenomena sosial, menganalisa, menyusun, lalu menyampaikannya

lewat humor.

Stand up comedy berbeda dengan lawak tunggal, bedanya melawak itu

bisa lebih bebas dan tidak terpaku dalam sebuah pakem. Materi yang

dibicarakan bebas bentuknya asalkan lucu. Sedangkan stand up comedy

memiliki beberapa pakem yang telah disepakati. Seperti set up dan

punchline. Dalam stand up comedy, ada beberapa istilah yang sering

digunakan. Beberapa istilah tersebut adalah:

a. Bit, adalah satuan materi stand up yang terdiri atas set up dan punchline.

Misalnya, bit tentang komodo, bit tentang nama-nama jalan yang aneh,

dan lain-lain.

b. Set, adalah satu satuan show stand up yang terdiri atas sejumlah bit.

c. Set up, adalah bagian tidak lucu dari sebuah bit, biasanya merupakan

premis dari bit tersebut.

d. Punchline, adalah bagian yang lucu dari sebuah bit, biasanya

membalikkan premis atau memberikan sesuatu yang mengejutkan

sebagai penutup dari set up atau premis tadi. Karena efek

mengejutkannya itu maka disebut “punchline”

e. Comic atau komika, adalah pelaku yang melakukan stand up comedy.

f. Stand Up Nite, adalah event komersial yang digagas oleh komunitas

Stand Up Indonesia, atau biasa dikenal @StandUpIndo.47

47 Pandji Pragiwaksono, op. cit., hlm xxi.
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F. Definisi Konseptual

a. Kritik Sosial

Menurut Akhmad Zaini Akbar, Kritik sosial adalah salah satu bentuk

komunikasi dalam masyarakat yang bertujuan atau berfungsi sebagai kontrol terhadap

jalannya sebuah sistem sosial atau proses bermasyarakat.48 Kritik sosial juga berarti

sebuah inovasi sosial. Dalam arti bahwa kritik sosial dapat menjadi sarana komunikasi

gagasan-gagasan baru (sembari menilai gagasan-gagasan lama) untuk suatu

perubahan sosial.

Sedangkan menurut Astrid Susanto (dalam Sepriana, 2012)49, yang dimaksud

dengan kitik sosial adalah suatu aktivitas yang berhubungan dengan penilaian

(judging), perbandingan (comparing), dan pengungkapan (revealing) mengenai

kondisi sosial suatu masyarakat yang terkait dengan nilai-nilai yang dianut ataupun

nilai-nilai yang dianut ataupun nilai-nilai yang dijadikan pedoman.

b. Stand up Comedy

Stand up comedy adalah aliran dalam komedi dimana ada satu orang berdiri

sendiri melakukan monolog yang lucu. Monolog berisi pengalaman, pengamatan,

akan dunia di dalam dirinya atau dunia di sekitarnya. Mengangkat hasil pengamatan

akan hal-hal di sekitarnya dan menceritakannya ulang kepada penonton dengan

jenaka.50

G. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis isi dengan

menggunakan pendekatan kualitatif. Peneliatan ini merupakan penelitian yang bersifat

deskriptif interpretatif untuk mengiterpretasikan makna-makna yang terkandung dalam

48 Moh. Mahfud MD dkk, op. cit., hlm. 48
49 Sepriana Yolandi Ataupah, Loc. Cit., hlm. 9
50 Pandji Pragiwaksono, op. cit., hlm. 25
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materi. Analisis isi ini secara umum berupaya mengungkapkan berbagai informasi dibalik

data yang disajikan di media atau teks, yang dapat berupa kata, arti (makna), gambar,

simbol, ide, tema, atau beberapa pesan yang dikomunikasikan. (Neuman, 2003) 51

Burhan menyebutkan bahwa dalam penelitian kualitatif, analisis isi ditekankan pada

bagaimana peneliti melihat keajekan isi komunikasi secara kualitatif, pada bagaimana

peneliti memaknakan isi komunikasi, membaca simbol-simbol, memaknakan isi interaksi

simbolis yang terjadi dalam komunikasi.52

Dalam penelitian kualiatif, penggunaan analisis isi lebih banyak ditekankan pada

bagaimana simbol-simbol yang ada pada komunikasi itu terbaca dalam interaksi sosial,

dan bagaimana simbol-simbol itu terbaca dan dianalisis oleh peneliti. Makna simbol dan

interaksi amat majemuk sehingga penafsiran ganda terhadap objek simbol tunggal

umumnya menjadi fenomena yang umum dalam penelitian sosial. Oleh karenaitu,

pemahaman dasar terhadap kultur di mana komunikasi itu terjadi amat penting.53

Analisis isi kualitatif dapat diaplikasikan karena memang pesan/teks sendiri

mempunyai makna ganda yang bersifat “terbuka”. Artinya, penerimaan pesan satu orang

dengan orang yang lainnya bisa sangat berbeda. Oleh karena itu, analisis isi kuantitatif

yang bersifat ketat dan sangat obyektif menurut angka-angka pun tidak selalu dapat

digunakan.

G.1. Ruang Lingkup Penelitian

Yang termasuk dalam ruang lingkup dalam penelitian ini adalah video stand

up comedy “Mesakke Bangsaku” yang berdurasi kurang lebih 90 menit, video stand

up comedy Indonesia Kompas TV yang tayang pada tanggal 12 Juni 2014 yang

51 Nanang Martono, Metode Penelitian Kuantitatif, Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder, (PT Raja Grafindo
Persada Jakarta, 2010) hlm. 76
52 Prof. Dr. H. M. Burhan Bungin, S.Sos., M.Si., Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik
dan Ilmu Sosial Lainnya, (Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010) hlm 156.
53 Ibid, hlm. 158
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berdurasi kurang lebih selama 30 menit, dan stand up comedy show Metro TV yang

tayang pada tanggal 26 Juni 2014 yang berdurasi kurang lebih selama 22 menit.

G.2. Unit Analisis

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tipe unit analisis menurut

Berelson (dalam Amalia, 2013)54 yang disesuaikan dengan konten stand up comedy.

Untuk membantu proses penelitian, peneliti akan membagi kajian dalam dua kajian

besar, yakni substansi dan teknis. Setiap unit kajian memiliki poin-poin untuk

memperjelas bagian-bagian yang akan diteliti. Untuk lebih jelasnya sebagai berikut:

Tabel 2

Unit Analisis

No Unit Analisis Karakteristik Keterangan

1. Substansi Tema Tema dipahami sebagai ide utama

dalam naskah. Penelitian ini akan

melihat peristiwa seperti apa yang

dipilih oleh komika untuk

dimasukkan dalam materi.

Isi Isi naskah berkaitan dengan

pengembangan cerita. Dalam

penelitian ini, akan dilihat

bagaimana komika mengemas isu

yang mengandung kritik sosial.

Tokoh Tokoh dalam konteks ini dipahami

sebagai oknum yang berkaitan

dengan isu yang sedang diangkat..

Pemilihan Diksi Poin ini akan melihat kata apa saja

yang digunakan oleh komika dalam

naskah stand up comedy.

2. Teknis (Visual

Image)

Gaya Bicara Gaya bicara adalah pendekatan

verbal yang digunakan seorang

54 Amalia Ajeng Damayanti, Pesan Kritik dalam Komedi di Televisi (Analisis Isi Kualitatif Pesan Kritik dalam
Stand up Comedy Show Metro TV), (Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 2013), hlm 21
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komika dalam menyampaikan

pesan kepada khalayak.

G.3. Struktur Kategori

Dalam penelitian ini, peneliti membagi kategori kritik sosial menjadi beberapa

bagian, yaitu :

a. Kritik Sosial Pembangunan

Kritik sosial tentang pembangunan ini mengacu pada permasalahan atau

isu sosial tentang pembangunan dan pemerataan pembangunan. Kritik sosial

pembangunan yang terdapat dalam video stand up comedy ini mengambil

contoh kritikan terhadap tidak meratanya pembangunan di Indonesia.

b. Kritik Sosial Moral Masyarakat

Kritik sosial tentang moral masyarakat ini merupakan penilaian terhadap

perilaku dan sikap masyarakat yang menyebabkan terjadinya permasalahan

sosial. Kritik sosial moral masyarakat dalam video stand up comedy ini

mengambil contoh kritikan terhadap kurangnya empati masyarakat.

c. Kritik Sosial Agama

Kritik sosial tentang agama ini merupakan penilaian terhadap hal-hal yang

berkaitan dengan agama, kepercayaan dan keyakinan seseorang. Kritik sosial

agama dalam video stand up comedy ini mengambil contoh kritikan terhadap

persatuan antar umat beragama.

d. Kritik Sosial Pendidikan

Kritik sosial tentang pendidikan ini merupakan penilaian terhadap ilmu

pengetahuan, penelitian-penelitian dan sistem pendidikan. Kritik sosial

pendidikan dalam video stand up comedy ini mengambil contoh kritikan

terhadap permasalahan sistem pendidikan yang ada di Indonesia.
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e. Kritik Sosial Hukum

Kritik sosial tentang hukum ini merupakan penilaian terhadap segala

undang-undang, peraturan dan ketetapan formal yang berlaku di masyarakat

serta pelanggaran yang terjadi atas undang-undang dan peraturan yang ada.

Kritik sosial hukum dalam video stand up comedy ini mengambil contoh

kritikan terhadap penegakan hukum di Indonesia.

g. Kritik Sosial Politik

Kritik sosial tentang politik ini merupakan penilaian terhadap kegitan-

kegiatan politik yang terjadi di Indonesia. Kritik sosial politik dalam video stand

up comedy ini mengambil contoh kritikan terhadap sikap politik yang dilakukan

oleh masyarakat.

h. Kritik Sosial Ekonomi

Kritik sosial tentang ekonomi merupakan penilaian terhadap

perkembangan perekonomian di Indonesia. Kritik sosial ekonomi berawal dari

adanya permasalahan sosial ekonomi yang ada. Kritik sosial ekonomi dalam

video stand up comedy ini mengambil contoh kritikan terhadap keadaan

pengusaha lokal di Indonesia.

G.4. Teknik Analisa Data

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah video “stand up comedy

Mesakke Bangsaku”, “stand up comedy Indonesia Kompas TV” dan “stand up

comedy show Metro TV”. Sedangkan data sekunder berasal dari studi pustaka yang

dilakukan untuk memperoleh data pendukung. Data tersebut diperoleh dari buku-

buku, literatur, penelitian terdahulu, makalah, dan sumber-sumber tertulis lain, baik

cetak maupun elektronik dan berhubungan dengan objek penelitian.
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a. Teknik Dokumentasi

Secara umum, langkah-langkah pengumpulan data tersebut dapat

dijelaskan sebagai berikut:

a. Mengumpulkan materi video stand up comedy yang mengandung pesan

kritik sosial

b. Mengubah materi video menjadi naskah teks (transkrip)

c. Menentukan materi naskah yang menarik dan kontributif dalam penelitian

untuk dianalisis

d. Mengkaji materi yang telah dipilih

b. Teknik Observasi (Pengamatan)

Teknik observasi (pengamatan) dalam penelitian ini dilakukan dengan

mendeskripsi dan menginterpretasikan makna-makna yang teradapat di dalam

video menurut unit analisisnya dan kemudian memaparkan data yang ditemukan

dalam tiap struktur kategori.


