
BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Luas sempitnya ruang kehidupan seseorang awalnya ditentukan pada 

kemampuan baca tulis, selanjutnya ditentukan oleh seberapa banyak ia bergaul 

dengan media massa, Wilbur Schramm mengenai pentingnya media massa. Di era 

modern sekarang ini media massa mempunyai pengaruh yang penting dalam 

kehidupan manusia, bahkan manusia modern tidak bisa lepas dari peran media 

massa dalam kehidupan sehari-harinya. Era dimana informasi menjadi penting 

dalam kehidupan manusia dengan penggunaan media massa sebagai alat untuk 

melakukan komunikasi. 

Media massa mampu menyampaikan pesan kepada audien yang luas dan 

heterogen dengan cepat, bahkan mampu mengatasi hambatan ruang dan waktu. 

Media massa dalam ruang lingkup komunikasi massa terbagi menjadi dua, media 

massa cetak dan media massa elektronik, media massa tersebut adalah surat kabar, 

majalah, buku, radio, televisi, film dan internet.   

Televisi adalah salah satu media massa elektronik dan merupakan media 

massa yang popular sampai saat ini. Dengan sistem audio dan visual menjadikan 

televisi lebih menarik dibandingkan dengan media elektronik lain. Karena itu 

televisi mampu menggeser keberadaan radio dari ruang tengah keluarga. Di 

Indonesia sendiri perkembangan televisi tidak lepas dari berkembangnya 
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teknologi dan kebijakan dari pemerintah. Perkembangan dan majunya teknologi 

membuat sistem penyiaran dilakukan lebih mudah dan lebih cepat. Kebijakan 

pemerintah setelah Orde Baru melalui lahirnya UU Pers no. 40 tahun 1999 

tentang kebebasan pers, membuat menjamurnya media massa cetak maupun 

elektronik, stasiun televisi baik lokal maupun nasional pun juga turut berkembang 

dengan pesat. 

Globalisasi televisi adalah masalah teknologi, ekonomi, institusi dan 

kebudayaan1. Sebagaimana media massa baik cetak maupun elektronik sekarang 

ini, banyak sekali akan kita jumpai tayangan kekerasan, kriminal, pornografi, 

pornoaksi, serta mistik. Yang masih jauh dari komparasi ideal tetang fungsi media 

massa sebagai sarana penyiaran yang informatif, mempengaruhi, mendidik dan 

menghibur. Dominasi dalam fungsi hiburan lebih tinggi dari pada fungsi yang 

lain. Seperti halnya dalam televisi, acara hiburan lebih mudah dijumpai daripada 

acara lain. Neil Postman mengatakan bahwa televisi itu menghibur sampai mati2. 

Akan tetapi juga tidak bisa kita pungkiri bahwa ada televisi berita yang konsisten 

menyuguhkan tayangan yang informatif  lebih banyak dari pada tayangan hiburan.   

Banyaknya tayangan hiburan dalam penyiaran televisi, membuat 

persaingan untuk merebut pasar (audien /penonton) menjadi hal yang tidak bisa 

dihindari, alhasil isi tayangan menjadi sesuatu yang patut disoroti karena industri 

media massa dikhawatirkan menghalalkan segala cara untuk meraih untung yang 

                                                            
1 Barker, Chris. 2011. Cultural Studies Teori & Paktek, Kreasi Kencana. Bantul: Kreasi 
Wacana. hal. 294. 
2 Nurudin. 1997. Televisi Agama Baru Masyarakat Modern. Malang: UMM Press. Hlm. 71. 
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besar (tanpa memperdulikan isi acara). Orientasi bisnis yang mengedepankan 

profit oriented dalam industri media massa inilah yang kadang membuat media 

massa seperti televisi ngawur dalam melakukan penyiaran. Nilai tayangan 

menjadi sesuatu yang belum tentu sepenuhnya baik dikonsumsi oleh penonton, 

pelanggaran Undang-undang penyiaran pun kerap terjadi. Seksualitas seperti 

halnya perilaku pornografi dan pornoaksi serta kekerasan verbal maupun non 

verbal (fisik) sering menjadi konten andalan yang dijadikan komoditas untuk 

merebut penonton. 

Dalam industri televisi, selain dari iklan sebagai roda penggerak penyiaran 

televisi, program acara juga ikut menentukan berlangsungnya hal tersebut. 

Program acara dengan ratting baik yang mendapatkan banyak audien/penonton 

akan berbanding lurus dengan datangnya pengiklan yang masuk. Dan hal tersebut 

tidak akan membuat tinggal diam stasiun televisi lain untuk memproduksi acara 

demi persaingan ekonomi, dengan kata lain ketika sebuah acara yang diproduksi 

sukses merebut penonton maka akan muncul pesaing dari televisi lain dan tak 

jarang acara yang dibuat bergenre sama.  

 Program acara hiburan (entertain) adalah hal yang mudah ditemui di media 

massa sekarang ini, seperti halnya acara komedi menjadi acara yang mudah 

ditemui di stasiun televisi. Menjamurnya acara komedi di televisi membuat 

keberanekaragaman acara tersebut. Setiap acara komedi menjadi memiliki nilai 

jual untuk merebut penonton dengan nampilkan artis top, cerita yang selalu baru, 

setting yang unik, bahkan kuis berhadiah, dan selalu menuntut pemrogram atau 

pembuat acara dituntut untuk kreatif dan selalu berinovasi. 
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 Hampir semua stasiun televisi memiliki acara komedi, meskipun dengan 

konsep acara yang berbeda. Dengan banyaknya acara komedi dapat dipastikan 

bahwa acara komedi memiliki nilai jual yang cukup tinggi, terbukti dengan 

bertahannya acara komedi tayang dijam prime time. Diantaranya stasiun televisi 

yang menayangkan acara komedi adalah Trans Corporation yang terdiri dari 

Trans TV dengan acara (Sketsa, Tahan Tawa),  Trans7 dengan Opera Van Java 

(OVJ), Global TV dengan Awas Ada Sule serta ANTV dengan Pesbukers. 

 Pesbukers adalah sketsa reality yang dimana memasukan unsur gossip 

yang masih hot kedalam bentuk sketsa, serta guyonan mereka yang khas adalah 

pantun jenaka dan rayuan gombal. Acara ini diperankan oleh Olga Syahputra, 

Raffi Ahmad, Jessica Iskandar, Melanie Ricardo, Kartika Putri, Deni Cagur, Opie 

Kumis, Sapri dan Tara Budiman. Tidak jarang dalam acara ini juga memuat 

unsur-unsur kekerasan seperti, memukul, menaburi kepala dengan bedak, 

mendorong hingga terjatuh diatas property, pemeranan tokoh perempuan maupun 

lelaki yang sensual dan kadang menghina atau melecehkan. Karena hal-hal 

tersebut acara ini pernah dihentikan sementara oleh KPI (Komisi penyiaran 

Indonesia). Hallin dalam Muhammad Mufid, Media secara kontinu menyediakan 

ide-ide baru, menetapkan norma-norma sosial dan memetakan ulang sekaligus 

meredefinisi batan-batasannya3. Jika keberlangsungan media massa seperti 

televisi tidak mematuhi regulasi yang ada serta tidak menanamkan nilai moral 

                                                            
3 Mufid, Muhammad. 2007. Komunikasi dan Regulasi penyiaran. Jakarta: Kencana Prenada Goup. 
hal 87. 
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suatu bangsa maka pergeseran kearah masyarakat yang jauh dari nilai moral bisa 

terjadi.  

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan analisis wacana Sara Mills, 

karena dalam model yang digunakan Sara Mills bahasa tidak dilihat sebagai 

bagian analisis yang tertutup, sebagaimana pandangan yang dikemukakan critical 

linguistic, yang memusatkan perhatian pada struktur kebahasaan. Mills lebih 

menekankan posisi aktor, posisi gagasan atau peristiwa, ditepatkan dalam teks. 

Mills menampilkan posisi subjek-objek, dimana pihak yang lebih tnggi 

mendefinisikan peristiwa menjadi subjek, dan pihak yang didefinisikan menjadi 

objek. Dengan posisi subjek-objek dalam teks maka akan tampak ideologi dalam 

yang digunakan pihak dominan.  

 Dari Latar Belakang diatas, peneliti ingin meneliti tentang tayangan 

televisi yang menurut peneliti perlu dikritisi supaya memperoleh pemahaman dan 

dapat menjadikan referensi untuk keberlangsungan penelitian dengan analisis 

wacana serta dapat menjadikan kritik yang membangun untuk media. Dari itulah 

peneliti ingin meneliti dengan judul penelitian “Seksualitas dan Slapstick dalam 

Acara Komedi sebagai Komodifikasi di Televisi” (Studi Analisis Wacana pada 

Acara Komedi Pesbukers di ANTV). 

B. Rumusan Masalah 

 Dari uraian latar belakang di atas dapat ditarik rumusan masalah, yaitu 

bagaimana seksualitas dan slapstick dalam acara komedi diproduksi dan dijadikan 

komodifikasi ? 
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C. Tujuan Penelitian 

 Sesuai dengan rumusan masalah yang akan diteliti, maka tujuan penelitian 

ini untuk memperoleh pemahaman mengenai seksualitas dan slapstick yang 

diproduksi dan dijadikan komodifikasi dalam acara komedi Pesbukers di ANTV. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Akademis 

a. Menambah referensi tentang analisis teks media melalui analisis 

wacana kritis model Sara Mills bagi jurusan Ilmu Komunikasi. 

b. Membantu mahasiswa, khususnya yang mengambil studi audio visual 

dalam mendalami penelitian ini. 

c. Sebagai literatur untuk penelitian-penelitian selanjutnya. 

2. Manfaat Praktis 

Diharapkan bermanfaat bagi : 

a. Penonton atau audien untuk lebih kritis terhadap menilai setiap pesan 

yang disampaikan media audio visual khususnya televisi melalui acara 

yang ditonton. 

b. Para pembuat program acara Televisi, supaya menyadari bahwa 

mereka mampu mempengaruhi, menggerakan massa dan menanamkan 

sebuah ideologi dalam karya mereka, karena itu diharapkan dari hasil 

6 
 



penelitian ini dapat dijadikan referensi supaya lebih bijak dalam 

berkarya. 

E. Tinjaun Pustaka 

E. 1 Komunikasi Massa 

Definisi komunikasi massa menurut para ahli komunikasi adalah  

komunikasi melalui media massa, jelasnya merupakan singkatan dari 

komunikasi media massa (mass media communication)4.  Menurut Jay Black 

dan Federick C. Whitney (1988) disebutkan, komunikasi massa adalah sebuah 

proses di mana pesan-pesan yang diproduksi secara massal/tidak sedikit itu 

disebarkan kepada massa penerima pesan yang luas, anonim, dan heterogen5. 

Michael W. Gamble dan Teri Kwal Gamble mengemukakan sesuatu bisa 

didefinisikan sebagai komunikasi massa jika mencakup hal-hal sebagai 

berikut: 

1. Komunikator dalam komunikasi massa mengandalkan peralatan modern 

untuk menyebarkan atau memancarkan pesan secara cepat pada khalayak 

yang luas dan tersebar. Pesan itu disebarkan melalui media modern pula 

antara lain surat kabar, majalah, televisi, film, atau gabungan di antara 

media tersebut. 

                                                            
4  Affendy, Onong Uchjana. 2009. Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek. Bandung: PT Remaja 
Rosdakarya. hal 20. 

5 Nurudin. 2003. Pengantar Komunikasi Massa. Jakarta: PT. Raja Grafindo. hal 12. 

7 
 



2. Komunikator dalam komunikasi massa dalam menyebarkan pesan-

pesannya bermaksud mencoba berbagi pengertian dengan jutaan orang 

yang tidak saling kenal atau mengetahui satu sama lain. Anonimitas 

audience dalam komunikasi massa inilah yang membedakan pula dengan 

jenis komunikasi yang lain. Bahkan pengirim dan penerima pesan tidak 

saling mengenal satu sama lain. 

3. Pesan adalah milik publik. Artinya bahwa pesan ini bisa didapat dan 

diterima oleh banyak orang. Karena itu, diartikan milik publik. 

4. Sebagai sumber, komunikator massa biasanya organisasi formal serperti 

jaringan, ikatan, atau perkumpulan. Dengan kata lain, komunikatornya 

tidak berasal dari sesorang, tetapi lembaga. Lembaga ini pun biasanya 

berorientasi pada keuntungan, bukan organisasi sukarela atau nirlaba. 

5. Komunikasi massa dikontrol oleh gatekeeper (penapis informasi). Artinya, 

pesan-pesan yang disebarkan atau dipancarkan dikontrol oleh sejumlah 

individu dalam lembaga tersebut sebelum disiarkan lewat media massa. Ini 

berbeda dengan komunikasi antarpribadi, kelompok atau publik di mana 

yang mengontrol bukan sejumlah individu. Beberapa individu dalam 

komunikasi massa itu ikut berperan dalam membatasi, memperluas pesan 

yang disiarkan. Contohnya adalah sesorang reporter, editor film, penjaga 

rubrik, dan lembaga sensor lain dalam media itu bisa berfungsi sebagai 

gatekeeper. 
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6. Umpan balik dalam komunikasi massa sifatnya tertunda. Kalau dalam 

jenis komunikasi lain, umpan balik bisa bersifat langsung. Misalnya, 

dalam komunikasi antar personal. Dalam komunikasi ini umpan balik 

langsung dilakukan, tetapi komunikasi yang dilakukan lewat surat kabar 

tidak bisa langsung dilakukan alias tertunda (delayed)6. 

Elizabeth-Noelle Neuman menyebutkan ada empat tanda pokok 

komunikasi massa yaitu : (1) bersifat tidak langsung, artinya harus melalui 

media teknis; (2) bersifat satu arah, artinya tidak ada interaksi antara peserta-

peserta komunikasi (para komunikan); (3) bersifat terbuka, artinya ditujukan 

kepada publik yang tidak terbatas dan anonim; (4) mempunyai publik yang 

secara geografis tersebar7  

Fungsi komunikasi massa menurut Jay Black dan Frederick C. Whitney 

(1988) antar lain : (1) to inform (menginformasikan), (2) to entertain 

(memberi hiburan), (3) to persuade (membujuk), (4) transmission of the 

culture (transmisi budaya)8.  

E. 2 Televisi Sebagai Bentuk Komunikasi Massa 

Istilah televisi terdiri dari perkataan “tele” yang berarti jauh dan “visi”  

(vision) yang berarti penglihatan.9 Definisi komunikasi massa media televisi 

                                                            
6 Nurudin. 2003. Pengantar Komunikasi Massa. Jakarta: PT. Raja Grafindo. hal 7-8. 

7 Rakhmat, Jalaludin. 2001. Psikologi komunikasi. Bandung: Roda Karya. Hal 189.  

8 Nurudin. 2003. Pengantar Komunikasi Massa. Jakarta: PT. Raja Grafindo.  Hal 64. 

9 Effendy, Onong Uchjana. 1993. Televisi siaran Teori dan Praktek. Bandung: CV. Mandar Maju. 
Hal 22. 
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ialah proses komunikasi antara komunikator dengan komunikan (massa) 

melalui sebuah sarana, yaitu televisi. Dalam komunikasi massa media 

tersebut, lembaga penyelenggara komunikasi bukan secara perorangan, 

melainkan melibatkan banyak orang dengan organisasi yang kompleks dan 

pembiayaan yang besar. Karena media televisi bersifat transitory (hanya 

meneruskan), maka pesan-pesan yang disampikan melalui komunikasi massa 

media tersebut hanya dapat didengar dan dilihat sekilas. Pesan-pesan televisi 

bukan hanya didengar, tetapi juga dapat dilihat dalam gambar yang bergerak 

(audio visual) (Wawan Kuswandi, 1996:16). 

Sifat komunikasi massa media televisi hanya transitory (meneruskan), 

maka: (1) isi pesan yang akan disampaikannya harus singkat dan jelas, (2) 

cara penyampaian kata per kata harus benar, (3) intonasi suara dan artikulasi 

harus tepat dan baik (Wawan Kuswandi, 1996:18). 

Posisi dan peran media televisi dalam operasionalisasinya di masyarakat, 

tidak berbeda dengan  media massa lainnya. Robert K. Avery dalam bukunya 

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

“Messeges – A Reader in Human Communication“, Random House, New 

York 1980, mengungkapakan tiga fungsi media: 

• The surveillance of the environment, yaitu mengamati lingkungan. 

• The correlation of the part of society in responding to the environment, 

yaitu mengadakan korelasi antara informasi ada yang diperoleh dengan 
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kebutuhan khalayak sasaran, karena komunikator lebih menekankan pada 

seleksi evaluasi dan interpretasi. 

• The transmission of the social heritage from one generation to the next, 

maksudnya ialah menyalurkan nilai-nilai budaya dari satu generasi ke 

generasi berikutnya. 

Ketiga fungsi di atas 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. Tepatlah apabila ketiga fungsi yang dinyatakan oleh Harold 

Laswell tersebut menjadi kewajiban yang perlu dilakukan oleh media massa 

pada umumnya (Wawan Kuswandi, 1996:24)10. 

E. 3 Seksualitas 

Dalam kamus bahasa Indonesia, seksualitas berarti ciri; sifat; atau peranan 

seks; dorongan seks, kehidupan seks. Definisi seksualitas menyangkut 

berbagai dimensi yang sangat luas, yaitu dimensi biologis, sosial, perilaku dan 

kultural.   

• Seksualitas dari dimensi biologis berkaitan dengan organ reproduksi dan 

alat kelamin, termasuk bagaimana menjaga kesehatan dan memfungsikan 

secara optimal organ reproduksi dan dorongan seksual. 

                                                            
10HAFIZH ESKAPUTRA/Fizhy, 2011,  “Televisi Sebagai Media komunikasi Massa” 

 http://fizhy.wordpress.com/2011/06/27/8/ diakses pada tanggal  05 oktober 2012 jam 14.48 wib. 
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• Seksualitas dari dimensi psikologis erat kaitannya dengan bagaimana 

menjalankan fungsi sebagai makhluk seksual, identitas peran atau jenis. 

• Dari dimensi sosial dilihat pada bagaimana seksualitas muncul dalam 

hubungan antar manusia, bagaimana pengaruh lingkungan dalam 

membentuk pandangan tentang seksualitas yang akhirnya membentuk 

perilaku seks.   

• Dimensi perilaku menerjemahkan seksualitas menjadi perilaku seksual, 

yaitu perilaku yang muncul berkaitan dengan dorongan atau hasrat 

seksual.    

• Dimensi kultural menunjukan perilaku seks menjadi bagian dari budaya 

yang ada di masyarakat. 

Perilaku seksual adalah perilaku yang muncul karena adanya dorongan 

seksual. Bentuk perilaku seksual bermacam-macam mulai dari bergandengan 

tangan, berpelukan, bercumbu, bercumbu berat sampai (BKKBN, 2006)11. 

Mengkaji seksualitas hampir selalu berkaitan dengan konsep tubuh, jenis 

kelamin dan berbagai konstruksi yang dibangun diatasnya. (srint!l, 2006:135). 

menurut Dede Oetomo (dalam jakarta under cover, sex n’ the city, 2005:vii) 

perbuatan seks, yang melibatkan kenikmatan saraf-saraf di tubuh kita acapkali 

terlampau pada organ tubuh yang dipahami sebagai alat kelamin (penis dan 

vagina) tetapi sebetulnya dapat juga melibatkan organ lain seperti tangan, 

dada, sela paha, mulut dan dubur, dan pemahamannya secara sosial budaya 

                                                            
11 http://creasoft.files.wordpress.com/2008/04/1seksualitas.pdf  (diakses pada 11-10-12 jam 22.44) 
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yang dinilai dengan istilah seksualiatas, pada hemat saya terlalu 

diistimewakan dalam masyarakat kita. 

Dalam wacana kontemporer seks dan seksualitas adalah konstruksi sosial 

dari masyarakat yang bersangkutan, sebab kedua hal tersebut baru 

mendapatkan maknanya yang dibentuk oleh kehidupan sosial manusia. Oleh 

karena makna seksualitas telah bergeser menjadi makna sosial, jadi seksualitas 

saat ini adalah sesuatu hal yang marak, karena bersifat menyenangkan dan 

penuh dengan kenikmatan seksual menurut Karmen (dalam kebertubuhan 

perempuan dalam pornografi. 2006:xv). Nilai kenikmatan biasanya muncul 

jauh lebih besar dan demikian dikejar ketimbang nilai ideal tentang kebenaran. 

Oleh karena itu para pemilik modal, produsen dan pengelola usaha semakin 

cerdas membangkitkan hasrat melalui media-media imajinasi estetik yang 

bertebaran dimana-mana. Dari sana cara pandang seseorang secara sadar atau 

tidak dibangun untuk menghadapi dunia yang memang senantiasa 

mengundangnya untuk melampiaskan hasrat sehabis-habisnya jika mungkin 

(tommy dalam kebertubuhan perempuan dalam pornografi, 2006:475)  

Seksualitas dalam sebuah media ini telah ada sejak tahun 1970 

menampilkan keindahan dan kemolekan tubuh perempuan dengan tulisan” 

yang menjurus kearah seksual. Freud mengungkapkan bahwa hidup manusia 

ditentukan oleh bawah sadar, yaitu libido (jakarta undercover sex n’ city, 

2005:478) namun pendapat freud ini ditentang hingga sejarah membuktikan 

bahwa seksualitas akan terus hidup karena praktek dan wacananya selalu 

muncul disetiap zaman. Maka tidak bisa dipungkiri seksualitas merajah 
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pikiran manusia. Idy Subandy pun berpendapat (dalam sirnanya komunikasi 

empatik, 2004:121) kita juga telah menyaksikan kembangkitan kembali 

sensualisme dan erotisme media sebagai kiblat pendukung “jurnalis lheer” 

yang tidak lagi menjadikan seks sebagai bumbu penyedap, tapi malah sudah 

sebagai menu utama. Media jenis ini menjadi display wanita yang suka bupati 

(buka paha tinggi) dan menyediakan ruang publik bagi wanita bertampang 

komersial untuk menangguk hidup dipentas etalase kebudayaan pop dengan 

memamerkan bagian” “sekwilda” (sekitar wilayah dada). 

Seksualitas yang dipertontonkan menimbulkan imajinasi-imajinasi seksual 

yang akan terus dilampiaskan. Semakin banyak wacana tentang seksualitas 

semakin banyak penggunaan birahi seks yang dikhawatirkan. Seperti timbulnya 

pelecehan, kekerasan atau paksaan seks dan kehamilan yang tidak diinginkan. 

Pemicu dari seksualitas ini pun muncul dari seksualitas yang dimunculkan 

kepermukaan tanpa batasan-batasan. Oleh adanya kriminalitas seks inilah 

munculnya pornografi12. 

E. 4 Komedi. 

Menurut Baskin (2003:93-95) ada beberapa genre komedi : 

• Komeditragi 

Dalam komeditragi, suasana komedi ditonjolkan terlebih dahulu kemudian 

disusul adegan-adegan tragis. Suasana yang dibangun memang satir (getir) 

                                                            
12 Arwulan Fitriani, Yuni. Seksualitas Perempuan Dalam Majalah Pria (Analisis Wacana Pada 
Majalah FHM Edisi 50 dan 51). Universitas Muhammadiyah Malang. Skripsi. 
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sehingga penonton terbawa emosinya dalam suasana tragis, tetapi terbungkus 

dengan suasana komedi. 

• Komedi horror 

Seperti komeditragi, komedi horror juga merupakan gabungan antara tema 

komedi dengan horror. Biasanya film dengan tema ini menampilkan film 

horror yang berkembang, kemudian diplesetkan menjadi komedi. Dalam 

konteks ini ketegangan bersifat menakutkan dibalut dengan adegan-adegan 

komedi sehingga unsur kengeriannya menjadi lunak. 

• Parodi 

Tema parodi merupakan duplikasi dari tema film tertentu, tetapi diplesetkan 

(disindirkan) sehingga ketika sebuah film parodi ditayangkan pada penonton 

akan melihat sesuatu adegan dalam film tersebut dengan terseyum dan tertawa. 

Penonton berbuat demikian tidak sekedar karena film lucu, tetapi karena 

adegan yang ditonton pernah muncul di film-film sebelumnya. Tentunya para 

penikmat film parodi akan paham kalau sering menonton film sebab parodi 

selalu mengulang adegan film lain dengan pendekatan komedi. Jadi, tema 

parodi berdimensi duplikasi film yang sudah ada lantas dikomedikan. 

• Komedi Situasi 

Sejak tahun 1949 komedi situasi atau sitkom telah menjadi acara paling 

popular di jam tayang utama. Acara ini biasanya sampai satu setengah jam, 

berkisah orang-orang yang berada dalam situasi yang menyenangkan dan segar 
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setiap episode. Terjadi keruwetan yang menyebabkan tokoh-tokohnya bingung 

sehingga sampai pada klimaks dimana isu itu dipecahkan dan semua menjadi 

senang dan bahagia atau sampai episode berikutnya, ketika kehidupan menjadi 

ruwet lagi13. 

Arthur Asa Berger, menyebutkan ada 45 teknik penciptaan komedi yang 

sudah  dikenal masyarakat dan secara garis besar teknik penciptaan humor itu 

dapat dikelompokkan dakam empat kategori, meliputi : language (the humor is 

verbal), logic (the humor is ideation), identity (the humor is existential), dan 

action (the humor is physical)14.  

Dalam suatu proses komunikasi, pengelompokan humor dapat pula 

dilakukan berdasarkan tujuan dan isinya, humor menurut tujuannya adalah: 

1. Humor kritik 

Humor jenis ini biasa banyak lahir dari rasa tidak puas hati sesorang atau 

kelompok terhadap lingkungan. Karena itu humor jenis ini mengandung 

sindiran atau kritikan yang amat tajam terhadap golongan atau oknum tertentu. 

2. Humor meringan beban pesan (relief tesion humors) 

Biasanya untuk melengkapi pesan-pesan yang disampaikan atau 

memperjelas sesuatu maksud sehingga lebih mudah untuk dipahami. 

                                                            
13   Vivian, John. 2008. Teori Komunikasi Massa. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Hal. 
247. 

14 (www.nitastory.blogspot.com/2008/12/humor-arthur-asa-berger.html/ diakses..) 
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3. Humor semata-mata hiburan (only recreation humors) 

Merupakan humor yang sekedar melucu, hanya membuat orang lain 

tersenyum atau tertawa. 

Sedangkan humor menuruti isinya ada 14 jenis, yaitu : 

1. Guyonan peri kena, isi leluconnya bersifat nakal, agak menyindir. Tidak 

terlalu tajam bahkan cenderung sopan. 

2. Satire, sama-sama menyindir atau mengkritik tapi muatan ejekannya lebih 

dominan. 

3. Sinisme, kecenderungannya memandang rendah pihak lain. Tujuannya 

membuat lawan atau pihak lain tidak berdaya. 

4. Pelesetan, di indonesia, seringkali juga disebut parodi. Isinya 

memelesetkan segala sesuatu yang telah mapan atau populer. 

5. Olah logika, suatu lelucon bergaya analisis. 

6. Analogi, lelucon yang isinya berupa persamaan-persamaan dengan kondisi 

atau situasi yang ingin di-“bidik”. 

7. Unggul pecundang, lelucon yang muncul karena melihat cacat, kesalahan, 

kebodohan, kemalangan pihak lain. Apresiasi dari kelompok penggemar 

lelucon ini tega tertawa terpingkal-pimgkal melihat orang pincang, tangan 

buntung, orang buta, orang terbelakang, orang sial, orang malang dan lain-

lain. 

8. Surealisme, lelucon yang isinya berupa dunia nirlogika. 
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9. Kelam, sering juga disebut black humor atau sick joke. Isinya soal 

malapetaka dan kengerian. Lelucon tentang orang yang dipenggal 

kepalanya, bunuh diri, pemerkosaan dan sejenisnya. Pendek kata berisi 

tentang segala sadisme dan kebrutalan. 

10. Seks, bukan seks dalam artian gender atau jenis kelamin, tetapi seks yang 

mengandung makna menjurus pada ke porno-pornoan. Atau bahkan full 

porno. Lelucon jenis ini banyak beredar dikalangan terbatas. 

11. Estetika, lelucon ini, lebih banyak bisa dibikmati di dunia panggung 

pertunjukan, pameran atau paket audio visual. Isi tayangan mungkin tak 

seberapa menggigit, namun pengemasannya sangat mengesankan dan 

mengejutkan.  

12. Eksperimental, lelucon yang deskripsikan benda-benda dan difungsikan 

dalam makna baru. 

13. Apologisme, ini semacam “senjata”. Bukan untuk melucu, tetapi justru 

untuk berlindung dibalik lelucon. Upaya pembenaran yang terglong 

“pengecut” karena ketidakberdayaan mempertanggungjawabkan lontaran, 

pernyataan atau perbuatannya yang ternyata tak miliki dasar/argumen. 

14. Slapstick, lelucon kasar. Seperti orang terjengkang, kepala dipukul pakai 

tongkat, pantat diselomot strikaan panas. Lelucon ini sangat efektif 

memancing tawa masyarakat dari latar belakang pendidikan, sosial, 

ekonomi tertentu. 

Seringkali slapstick diasosiasikan dengan humor kelas rendahan yang 

tidak menarik, namun buktinya slapstick mampu bertahan dari abad keabad, 
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tidak hanya bertahan, slapstick terbukti mampu mengumpulkan banyak 

penonton. Slapstick dalam ecyclopedia britanica diterjemahkan sebagai suatu 

jenis komedi fisik bercirikan humor yang kasar, situasi absurd dan 

bersemangat, tak jarang menampilkan aksi kekerasan. Komedi slapstick 

sendiri sebenarnya membutuhkan keahlian khusus, lebih dari pelawak dan 

badut biasa, acap kali slapstick pun membutuhkan adegan-adegan akrobatik, 

pemeran pengganti (stuntman) bahkan pesulap, untuk membuatnya berhasil 

menghadapi berbagai rintangan dalam waktu yang tepat. Istilah slapstick 

sendiri diambil dari sebuah nama senjata yang jadi favorit dalam pertunjukan 

ini. Slapstick merujuk sepasang tongkat tidak untuk menyakiti. Terdiri dari 2 

potong yang digunakan untuk menempeleng dan menimbulkan suara pukulan 

keras ketika tongkat itu menyentuh seseorang. Alat ini pertama kali 

digunakan pada abad ke 16, ketika Harlequin, salah satu karakter utama 

dalam sandiwara komeadi italia, dell’arte memukul bokong korban 

leluconnya15. 

E. 5 Teori Media Ekonomi Politik 

Teori media ekonomi politik (political economic media theory), seperti 

Marxisme klasik, menyalahkan kepemilikan media bagi keburukan 

masyarakat. Dalam pemikiran ini, isi media merupakan komoditas untuk 

dijual dipasaran, dan informasi yang disebarkan diatur oleh apa yang akan 

diambil oleh pasar. Sistem ini merujuk pada operasi yang konservatif dan 

                                                            
15 Ewink, 2003, “slapstick dari zaman kezaman ” dalam 
http://ewink2.blogspot.com/2003_09_01_arcive.html diakses tanggal 11 November 2012 jam 
09.45 wib. 
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tidak berbahaya, menjadikan jenis progam tertentu dan saluran media tertentu 

dominan dan yang lainnya terpinggirkan16. 

Pendekatan kritis dalam studi ekonomi-politik media dicirikan oleh tiga 

karakter sentral. Pertama, pendekatan ekonomi-politik bersifat holistik. Ia 

meneliti secara  menyeluruh interelasi antara dinamika sosial, politik, dan 

budaya dalam suatu masyarakat, serta menghindari kecenderungan untuk 

mengabstraksikan realitas-realitas sosial ke dalam teori ekonomi atau teori 

politik. Media pertama-tama harus diletakkan dalam totalitas sistem yang 

lebih luas, sebagai bagian integral dari proses-proses ekonomi, sosial, dan 

politik  yang berlangsung di suatu masyarakat. Teks isi media beserta tindakan 

jurnalistik dalam memproduksinya, misalnya, dianggap tidak terlepas dari 

konteks proses-proses sosial memproduksi dan mengonsumsi teks, baik pada 

jenjang organisasi, industri, dan masyarakat. Perusahaan media, dan interaksi 

antara pers dan berbagai kelompok sosial, yang muncul dalam proses 

memproduksi dan mengonsumsi produk media, harus pula dipahami sebagai 

proses yang berlangsung dalam struktur politik otoritarian atau struktur 

ekonomi kapitalis yang secara spesifik  tercipta di negara tertentu, yang jika 

dirunut lagi juga sangat dipengaruhi oleh situasi-situasi global. 

Kedua, pendekatan kritis ekonomi-politik media bersifat historis. Bukan 

hanya berkaitan dengan fokus perhatian terhadap proses dan dialektika 

sejarah, melainkan terutama sekali adalah ekonomi-politik kritis berusaha 

                                                            
16  Littlejohn, Stepen W dan Foss, Karen A. 2009. Teori Komunikasi. Jakarta: Salemba. Hlm 432-
433. 

20 
 



menjelaskan secara memadai bagaimana perubahan-perubahan dialektika yang 

terjadi berkaitan dengan posisi dan peranan media komunikasi dalam sistem 

kapitalisme global. Orientasi historis ini terutama dikembangkan oleh New 

Canadian Political Economy yang menempatkan ekonomi politik sebagai 

studi proses-proses perubahan  sosial sebagai produk dan ideologi (Clements 

and Williams, 1989:7 dalam Ekonomi Politik Media Penyiaran, Agus 

Sudibyo, 2004:8) 

Pendekatan kritis studi ekonomi-politik juga bersifat praktis. Satu karakter 

yang berkembang terutama dalam studi-studi komunikasi di Frankfurt School. 

Ekonomi-politik kritis mempunyai perhatian terhadap segi-segi aktivitas 

manusia yang bersifat kreatif dan bebas dalam rangka untuk mengubah 

keadaan, terutama di tengah-tengah arus besar perubahan sosial, kapitalisme. 

Pendekatan praktis memandang pengetahuan adalah produk dari interaksi dan 

dialektika antara teori dan praktik secara terus menerus. 

Selain itu, ada dua karakter tambahan dalam studi ekonomi politik kritis. 

Pertama, orientasi terhadap filosofi moral. Perhatian tidak hanya ditujukan 

pada  “what is” (apa itu), tetapi “what ought be” (apa yang seharusnya). Studi 

ekonomi-politik kritis, misalnya saja concern terhadap peranan media dalam 

membangun konsensus dalam masyarakat kapitalis yang ternyata penuh 

distorsi. Dalam masyarakat yang tidak sepenuhnya egaliter, kelompok-

kelompok marjinal tidak mempunyai banyak pilihan selain menerima dan 

bahkan mendukung sistem yang memelihara subordinasi mereka terhadap 

kelompok dominan. Kedua, ekonomi-politik kritis juga menaruh perhatian 
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terhadap  dampak-dampak kapitalisme terhadap proses-proses dan lembaga-

lembaga komunikasi modern, serta sejauh mana dampak-dampak ekonomi 

pasar terhadap pola-pola distribusi produk-produk budaya dan terhadap 

keberagaman bentuk dan struktur pemaknaan sosial. 

E. 6 Komodifikasi Media 

Moscow dalam Muhamad Mufid (2007: 87-88), menyebutkan ada tiga 

entry konsep dalam ekonomi politik media, yakni komodifikasi, spasialisasi, 

dan trukturasi. Commodification, yaitu proses pengambilan barang atau jasa 

yang bernilai dalam pemakainnya, dan mengubahnya dengan komoditas yang 

bernilai pada apa yang dapat dihasilkan pasar. Bentuk komodifikasi 

diantaranya; pertama, komodifikasi isi, yakni proses mengubah pesan dan 

sekumpulan data kedalam sistem makna sedemikian rupa sehingga menjadi 

produk yang bisa dipasarkan. Kedua, komoditas khalayak untuk kemudian 

menyerahkannya kepada pengiklan. Ketiga komoditas cybernetic, yang 

terbagi atas intrinsic commodification dan expensive commodifiacation. Pada 

yang pertama, media mempertukarkan ratting, sedangkan pada yang kedua 

komodifikasi menjangkau seluruh kelembagaan sosial sehingga akses hanya 

dimiliki media. Keempat, komodifikasi tenaga kerja yang menggunakan 

teknologi untuk memperluas prosesnya dalam rangka penghasilan komoditas 

barang dan jasa. Spatialization, yaitu proses untuk mengatasi perbedaan ruang 

dan waktu dalam kehidupan sosial. Sementara structuritation, yaitu 

menyatukan gagasan dan agensi, proses dan praksis sosial kedalam analisis 

struktural. 
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Dalam pendekatan ekonomi politik, secara sederhana definisi 

Commodification berarti merubah suatu menjadi komoditas (barang dagangan) 

dengan orientasi keuntungan (profit oriented). Spatialization adalah proses 

dalam mengatasi jarak dan waktu dalam kehidupan sosial. Dan structuration 

adalah penyeragaman ideologi secara terstruktur.  Komoditas adalah sesuatu 

yang tersedia untuk dijual dan komodifikasi adalah proses yang diasosiasikan 

dengan kapitalisme, dimana obyek, kualitas dan tanda berubah menjadi 

komoditas17.  

E. 7 Ideologi 

Ideologi adalah sistem ide-ide yang diungkapkan dalam kmunikasi (Lull, 

1998:1). Ideologi secara positif dipersepsi sebagai suatu pandangan dunia 

(world view) yang menyatakan nilai-nilai kelompok sosial tertentu untuk 

membela dan memajukan kepentingan-kepentingan mereka. Secara negative, 

ideologi dilihat sebgai seuatu kesadaran palsu, yaitu suatu kebutuhanuntuk 

melakukan penipuan dengan cara memutarbalikan pemahaman orang 

mengenai realitas sosial, Jorge Larrain (1969) ketka berbicara mengenai 

konsep ideologi (Sunarto, 2001: 31). 

Magnis Suseno (1992: 228-229) menggariskan perkembangan 

penggunaan istilah ideologi dalam sejarah filsafat dan ilmu-ilmu sosial, 

sebagai berikut: 

                                                            
17 Barker, Crish. 2011. Cultural Studies, Theory and Practice. Bantul: Kreasi wacana. Hlm 14. 
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1) Istilah ideologi dimasukkan ke dalam khasanah bahasa ilmu-lmu sosial 

oleh S.L.C Destutt de Tracy (1754-18360, seorang politisi dan filsuf. 

Baginya ideologi adalah ilmu tentang idea-idea. 

2) Yang menjadi sangat penting untuk perkembangan dikemudian hari 

adalah paham Karl Marx (1818-1883). Menurut Marx cara manusia 

berpikir dan menilai, jadi agama, pandangan-pandangan moral, 

pandangan dunia, nilai-nilai budaya dsb. Mempunyai fungsi 

mendukung struktur-struktur kekuasaan dalam masyarakat. Pandangan-

pandanagn itu merupakan “ideologi”. Ideologi bagi Marx adalah 

“kesadaran palsu”: kesadaran yang mengacu pada nilai-nilai moral 

tinggi dengan sekaligus menutup kenyataan bahwa dibelakang nilai-

nilai luhur itu tersembunyilah kepentingan-kepentingan egois kelas-

kelas berkuasa. Jadi ieodlogi sebagai eori yang menunjang kepentingan 

yang tidak dapat dilegitimasi secara sadar.  

3) Pengertian yang paling umum dan paling dangkal yang terutama biasa 

dalam kalangan ilmuwan sosial adalah idelogi sebagai istilah bagi 

segala macam sistem, nilai, moralitas, interpretasi dunia, pokoknya 

erhadap apa saja yang berupa nila dan berlawanan dengan pengamatan, 

tanpa nada peyoratif, jadi netral. 

Karl Marx (1818-1883) dan Frederich Engels (1820-1895) melihat 

ideologi sebagai fabrikasi atau pemalsuan yang digunakan oleh sekelompok 

orang tertentu untuk membenarkan diri mereka sendiri. Dalam pernertian 

yang paling umum dan lunak, ideologi adalah pikiran yang terorganisir, 
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yakni nilai, orientasi, dan kecenderungan yang saling melengkapi sehingga 

membentuk perspektif-perspektif ide yang diungkapkan melalui 

komunikasi dengan media teknologi dan komunikasi antar pribadi18. 

E. 8 Feminisme 

Feminisme adalah bidang teori dan politik yang mengandung bebagai 

perspektif dan preskripsi yang saling bersaing dalam rangka melakukan 

tindakan. Namun, secara umum, kita bisa mengatakan femenisme berpendapat 

bahwa seks bersifat funda mental dan tidak dapat direduksi menjadi poros 

organisasi sosial, yang pada zamannya, telah menyubordinasikan perempuan 

dibawah laki-laki. Jadi feminis pada intinya menaruh perhatian pada seks 

sebagai prinsip pengatur kehidupan sosial dimana relasi gender sepenuhnya 

dipengaruhi oleh relasi kekuasaan19.  

Menurut Wardah Hafidz (1994) menyatakan bahwa feminism dapat 

dikategorikan sebagai budaya tandingan (counter culture), karena ia secara 

tajam menggugat atau menentang nilai-nilai baku dalam masyarakatnya yang 

menjadi akar dari munculnya tindak kekerasan. Dengan demikian feminisme 

adalah suatu aliran yang mendasarkan pemikiran pada upaya untuk 

menumbuhkan kesadaran karena adanya penindasan, kekerasan, dan 

ketidakadilan terhadap perempuan dalam masyarakat, serta adanya tindakan 

secara sadar yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang, baik 

perempuan maupun laki-laki untuk mengubah keadaan tersebut. 
                                                            
18 Sobur, Alex.2009. Analisis Teks Media, Suatu Pengantar untuk Analisis Wacana, Analis 
Semiotik, dan Framing. Bandung. PT. REMAJA ROSDAKARYA. Hlm 61-64. 

19 Barker, Chris. 2011. Cultural Studies Teori & Praktik. Bantul. Kreasi Wacana. Hlm 26. 
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Dilanjutkan dengan pernyataan dari Jaggar dan Rothenberg (1984) yang 

menyatakan teori feminis terdiri dari empat kategori yaitu Feminis liberal, 

Feminis Marxis, Feminis Sosial dan Feminis Radikal. Beberapa kategori 

tersebut yang cocok untuk di adopsi Negara Indonesia adalah Feminis Liberal 

karena Asumsi dasar pemikiran aliran ini adalah faham liberalisme, yaitu 

bahwa laki-laki dan perempuan diciptakan serasi dan seimbang, karena itu 

tidak terjadi penindasan antara satu dengan lainnya. Penindasan itu terjadi 

karena rendahnya intelektual perempuan akibat kurangnya kualiatas 

pendidikan dan tidak meratanya kesempatan. Karena itu aliran ini 

beranggapan tidak mesti dilakukan perubahan structural secara menyeluruh, 

tapi cukup dengan melibatkan perempuan dalam berbagai peran, seperti peran 

sosial, ekonomi, dan politik; organ reproduksi perempuan bukan merupakan 

penghalang peran-peran tersebut (Munandar S. dan Siti Homzah, 2010: 2-8)20. 

E. 9 Patriarki 

Budaya patriaki (budaya bersifat phallo-cebtris), maskulinitas berperan 

sebagai norma sentral sekaligus pertanda bagi tatanan simbolis masyarakat, 

yaitu memberikan privillage pada jenis kelamin laki-laki untuk mengakses 

material basic of power daripada mereka yang berjenis kelamin perempuan 

(Mc.Donald, 1980). 

Kritik terhadap konsep patriarki terletak pada penjelasannya tentang 

kategori perempuan sebgai kategor yang seragam. Jadi, semua perempuan 

dipandang memiliki kesamaan mendasar yang bertentangan dengan semua 

                                                            
20 Siswi Arizona, Anggun. 2013. KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DALAM FILM  
(Analisis Isi pada Film Sang Martir Karya Helfi Kardit). Skripsi. Hlm 29. 
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laki-laki. Ini adalah asumsi yang terus-meneus ditentang oleh feminis kuit 

hitam, yang menytakan bahwa gerakan ini telah mendefiniskan perempuan 

sebagai orang berkulit putih dan menyepelekan perbedaan antara pengalaman 

perempuan kulit hitam dan kulit putih. Penekanan terhadap perbedaan ini juga 

dilakukan oleh feminis pasca strukturalis dan pasca modern yang menyatakan 

bahwa seks dan ender adalah konstruksi sosial dan kltural yang tidak dapat 

dijelaskan secara biologis maupun direduksi menjadi fungsi kapitalisme21.   

E. 10 Analisis Wacana 

Istilah wacana berasal dari terjemahan bahasa inggris discourse. Kata 

discourse berasal dari bahasa Latin discursus yang berarti lari kian-kemari 

(yang diturunkan dari dis-dari, dalam arah yang berbeda , dan currere lari)22. 

Kata wacana banyak sekali dipakai dalam berbagai disiplin ilmu dan banyak 

ahli memberikan definisi dan batasan yang berbeda mengenai wacana. Seperti 

dikutip oleh Eriyanto, definisi wacana menurut beberapa ahli adalah sebagai 

berikut: 

Collins Concise English Dictionary, 1988. Wacana: 1. Komunikasi verbal, 

percakapan; 2. Sebuah perlakuan formal dari subjek dalam ucapan atau 

tulisan; 3. sebuah unit teks yang digunakan oleh linguis untuk menganalisis 

satuan lebih dari kalimat. 

                                                            
21 Barker, Chris. 2011. Cultural Studies Teori & Praktik. Bantul. Kreasi Wacana. Hlm 27 

22 Sobur, Alex. 2009. ANALISIS TEKS MEDIA Suatu Pengatar untuk analisis Wacana, Analisis 
Semiotik, dan Analisis Framing. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. Hlm. 9. 
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Crystal, 1987. Analisis wacana memfokuskan pada struktur yang secara 

alamiah terdapat pada bahasa lisan, sebagaimana banyak terdapat dalam 

wacana seperti percakapan, wawancara, komentar, dan ucapan-ucapan. 

Definisi wacana menurut Roger Fowler, 1997. Wacana adalah komunikasi 

lisan atau tulisan yang dilihat dari titik pandang kepercayaan, nilai, dan 

kategori yang masuk di dalamnya; kepercayaan disini mewakili pandangan 

dunia; sebuah organisasi atau representasi dari pengalaman. 

Faucault, 1972. Menyebutkan wacana kadang kala sebagai bidang dari 

semua pernyataan (statement), kadang kala sebagai sebuah individualisasi 

kelompok pernyataan, dan kadang kala sebagai praktik regulatif yang dilihat 

dari sejumlah pernyataan23.  

Wacana berarti cara objek atau ide diperbincangkan secara terbuka kepada 

publik sehingga menimbulkan pemahaman tertentu yang tersebar luas (lull, 

1998:225) dalam (Sobur, 2009:11). 

Tarigan (dalam Sobur, 2009:48) Analisis Wacana adalah studi tentang 

struktur pesan dalam komunikasi. Lebih tepatnya lagi telaah mengenai aneka 

fungsi (pragmatik) bahasa.  

Dari keanekaragaman definisi di atas dapat ditarik satu benang merah, apa 

yang sebenarnya ada dalam wacana yaitu berhubungan dengan bahasa atau 

pemakain bahasa. Perbedaan paradigma analisis wacana dalam melihat bahasa 

                                                            
23 Eriyanto. 2001. Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media. Yogyakarta: LKIS. Hlm. 2. 
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menurut Mohammad A.S Hikam dalam Eriyanto. Ada tiga pandangan 

mengenai bahasa dalam analisis wacana. Pandangan pertama adalah 

positivisme-empiris. Oleh penganut aliran ini bahasa dilihat sebagai jembatan 

antara manusia dengan objek diluar dirinya. pengalaman-pengalaman manusia 

dianggap dapat secara langsung diekspresikan melalui penggunaan bahasa 

tanpa ada kendala atau distorsi, sejauh ini dinyatakan dengan memaknai 

pernyataan-pernyataan yang logis, sintaksis dan memiliki hubungan dengan 

pengalaman empiris. Ciri pemikiran ini adalah pemisahan antara pikiran 

dengan realitas.  

Kedua konstruktivisme, pandangan ini banyak dipengaruhi oleh pemikiran 

fenomenologi. Aliran ini menolak pandangan empirisme/positivisme yang 

memisahkan subjek dengan objek bahasa. Bahasa tidak lagi dilihat sebagai 

alat untuk memahami realitas objektif belaka dan yang dipisahkan dari subjek 

sebagai penyampai pernyataan. Konstruktivisme justru menganggap subjek 

sebagai faktor sentral dalam kegiatan wacana serta hubungan-hubungan 

sosialnya. A.S Hikam menyatakan subjek memiliki kemampuan melakukan 

kontrol terhadap maksud-maksud tertentu dalam setiap wacana. Bahasa 

dipahami dalam paradigma ini diatur dan dihidupkan oleh pernyataan-

pernyataan yang bertujuan. Setiap pernyataan pada dasarnya adalah tindakan 

penciptaan makna, yakni tindakan pembentukan diri serta pengungkapan jati 

diri dari sang pembicara. Oleh karena itu analisis wacana dimaksudkan 

sebagai suatu analisis untuk membongkar maksud-maksud dan makna-makna 
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tertentu. Wacana adalah suatu upaya pengungkapan maksud tersembunyi dari 

sang subyek yang mengemukakan suatu pernyataan. 

Pandangan ketiga, adalah pandangan kritis, pandangan ini mengoreksi 

pandangan konstruktivisme yang kurang sensitif pada proses produksi dan 

reproduksi makna yang terjadi secara historis maupun institusional. Dalam 

pandangan konstruktivisme masih belum menganalisis faktor-faktor hubungan 

kekuasaan yang inheren dalam setiap wacana, yang pada gilirannya berperan 

dalam membentuk jenis-jenis subjek tertentu berikut perilaku-perilakunya. 

Analisis wacana tidak dipusatkan pada kebenaran/ketidakbenaran struktur tata 

bahasa proses penafsiran seperti pada analisis konstruktivisme. Dalam 

paradigma ini hal yang ditekankan adalah konstelasi kekuatan yang terjadi 

pada proses produksi dan reproduksi makna. Individu tidak dianggap sebagai 

subjek yang netral yang bisa menafsirkan secara bebas sesuai dengan 

pikirannya, karena sangat berhubungan dan dipengaruhi oleh kekuatan sosial 

yang ada dalam masyarakat. Bahasa tidak dipahami sebagai medium netral 

yang terletak diluar diri pembicara. Bahasa dalam paradigma kritis dipahami 

sebagai representasi yang berperan dalam membentuk subjek tertentu, tema-

tema wacana tertentu, maupun strategi-setrategi didalamnya. Oleh karena itu, 

analisis wacana digunakan untuk membongkar kuasa yang ada dalam setiap 

proses bahasa: batasan-batasan apa yang diperkenankan menjadi wacana, 

perspektif yang mesti dipakai, topik yang dibicarakan. Pandangan semacam 

ini menjadikan wacana melihat bahasa selalu terlibat dalam hubungan 
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kekuasaan, terutama dalam pembentukan subjek, dan berbagai tindakan 

representasi yang terdapat dalam masyarakat (Eryanto 2001:4-6).  

E. 11 Analisis Wacana Kritis 

Dalam khasanah studi analisis tekstual, analisis wacana masuk dalam 

paradigma penelitian kritis, suatu paradigma berpikir yang melihat pesan 

sebagai pertarungan kekuasaan sehingga teks berita dipandang sebagai bentuk 

dominasi dan hegemoni satu kelompok pada kelompok yang lain. Wacana 

dengan demikian adalah suatu alat representasi dimana satu kelompok yang 

dominan memarjinalkan posisi kelompok yang tidak dominan. Dengan 

mengambil posisi sebagai paradigma kritis, teori-teori mengenai wacana yang 

diambil tentu saja bukan dari lingkungan linguistik, tetapi pengertian wacana 

yang diperkenalkan oleh Michel Foucault dan Louis Althusser. Foucault 

mengenalkan wacana sebagai praktik sosial. Wacana berperan dalam 

mengontrol, menormalkan, dan mendefinisikan individu. Sementara 

Althusser, wacana berperan dalam mendefinisikan individu dan memposisikan 

seseorang dalam posisi tertentu. Wacana tertentu membentuk subjek dalam 

posisi-posisi tertentu dalam rangkaian hubungan dengan kekuatan sosial yang 

ada dalam masyarakat. Konsep wacana yang diperkenalkan oleh Foucault 

maupun Althusser adalah konsep yang asbtrak, konsep wacana dalam definisi 

dan pengertian yang umum, yakni relasi dan praktik sosial yang ada dalam 

masyarakat. Beberapa ahli mengelaborasi konsep wacana umum ini untuk 

melihat bagaimana teks berita harus dilihat. Berangkat dari aspek mikro dalam 
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teks seperti kata, kalimat, gambar, proposisi sebagai alat untuk melihat 

struktur yang lebih besar yakni pertarungan kekuasaan24. 

Ideologi adalah konsep sentral dalam analisis wacana yang bersifat kritis. 

Hal ini karena teks, percakapan, dan lainnya adalah bentuk dari praktek 

ideologi atau pencerminan dari ideologi tertentu. Analisis wacana lebih 

melihat pada “bagaimana” (how) dari pesan atau teks komunikasi. Dengan 

melihat bagaimana bangunan struktur kebahasaan tersebut, dapat lebih bisa 

melihat makna yang tersembunyi dari suatu teks, Eriyanto dalam (Sobur, 

2009:68). 

Dalam analisis wacana kritis, wacana tidak dipahami semata sebagai studi 

bahasa. Analisis wacana memang menggunakan bahasa dalam teks untuk 

dianalisis. Bahasa dianalisis bukan dengan menggambarkan semata dari aspek 

kebahasaan, tetapi juga menghubungkan dengan konteks. Konteks berarti 

bahasa digunakan untuk tujuan praktik tertentu, termasuk di dalamnya 

kekuasaan. Menurut Fairclough dan Wondak dalam (Eriyanto, 2001: 7). 

Analisis wacana kritis melihat wacana pemakaian bahasa dalam tuturan dan 

tulisan sebagai bentuk dari praktik sosial. Menggambarkan wacana sebagai 

praktik sosial menyebabkan sebuah hubungan dialektis di antara peristiwa 

diskursif tertentu dengan situasi, institusi, dan struktur sosial yang 

membentuknya. Praktik wacana bisa menampilkan efek ideologi, ia dapat 

memproduksi dan mereproduksi hubungan kekuasaan yang tidak imbang 

                                                            
24 Eriyanto. 2001. Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media. Yogyakarta: LKIS. Hlm 18-
19. 

32 
 



antara kelas sosial, laki-laki dan wanita, kelompok mayoritas dan minoritas 

melalui mana perbedaan itu direpresentasikan dalam posisi sosial yang 

ditampilkan, melalui wacana, sebagai contoh, keadaan yang rasis, seksis, atau 

ketimpangan dari kehidupan sosial dipandang sebagai suatu common sense, 

suatu kewajaran/alamiah, dan seperti itu kenyataannya. Fairclough dan 

Wondak mengemukakan, analisis wacana kritis menyelidiki bagaimana 

melalui bahasa kelompok sosial yang ada saling bertarung dan mengajukan 

versinya masing-masing. Berikut karakterisitik dari analisis wacana kritis 

yang diambil dari tulisan Teun A. Van Dijk, Fairclough, dan Wondak: 

1. Tindakan 

Wacana dipahami sebagai tindakan (action), pemahaman semacam ini 

mengasosiasikan wacana sebagai bentuk interaksi. Wacana bukan ditempatkan 

dalam ruang tertutup dan internal. Orang berbicara atau menulis bukian 

ditafsirkan sebagai ia menulis atau berbicara untuk dirinya sendiri. Seseorang 

berbicara, menulis, dan menggunakan bahasa untuk berinteraksi dan 

berhubungan dengan orang lain. Dengan pemahaman semacam ini, ada 

beberapa konsekuensi bagaimana wacana harus dipandang. Pertama, wacana 

dipandang sebgai sesuatu yang bertujuan , apakah untuk memepengaruhi, 

mendebat, membujuk, menyangga, bereaksi, dan sebagainya. Kedua, wacana 

dipahami sebagai sesuatu yang diekspresikan secara sadar, terkontrol, dan 

bukan sesuatu yang diluar kendali atau diekspresikan diluar kesadaran. 

2. Konteks 
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Analisis wacana kritis mempertimbangkan konteks dalam wacana, seperti 

latar, situasi, peristiwa, dan kondisi. Wacana dipandang, diproduksi, 

dimengerti dan dianalisis pada suatu kontes tertentu. Menurut Guy Cook, 

analisis wacana juga memeriksa konteks komunikasi: siapa yang 

mengkomunikasikan dengan siapa dan mengapa; dalam jenis khalayak dan 

situasi apa; bagaiman perbedaan tipe dari perkembangan komunikasi; dan 

hubungan apa setiap masing-masing pihak. Disini bahasa tidak dipahami 

sebagai mekanisme internal dari linguistik semata, bukan suatu objek yang 

diisolasi dalam ruang tertutup. Bahasa dipahami dalam konteks keseluruhan.  

Menurut Guy Cook ada tiga hal yang sentral dalam pengertian wacana: teks, 

konteks, dan wacana. Teks adalah semua bentuk bahasa, bukan hanya kata-

kata yang tercetak dilembar kertasw, tetapi juga semua ekspresi komunikasi, 

ucapan, musik, gambar, efek suara, citra, dan sebagainya. Konteks 

memasukan semua situasi dan hal yang berada diluar teks dan mempengaruhi 

pemakaian bahasa, seperti partisipan dalam bahasa, situasi dimana teks 

tersebut diproduksi, fungsi yang dimaksudkan, dan sebagainya. Wacana disini 

kemudian dimaknai sebagai teks dan konteks bersama-sama. 

3. Historis 

Wacana diproduksi dalam konteks tertentu dan tidak dapat dimengerti 

tanpa menyertakan konteks yang menyertainnya. Aspek penting untuk bisa 

mengerti teks adalah menempatkan wacana dalam konteks historis tertentu. 

4. Kekuasaaan 
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Analisis wacana kritis juga mempertimbangakan elemen kekuasaan dalam 

analisisnya. Wacana yang muncul dalam bentuk teks , percakapan, atau apa 

pun, tidak dipandang sebagai sesuatu yang alamiah, wajar, dan netral tetapi 

merupakan bentuk pertarungan kekuasaan. Kekuasaan adalah salah satu kunci 

hubungan antara wacana dalam masyarakat. Seperti kekuasaan laki-laki dalam 

wacana mengenai seksisme, kekuasaan kulit putih terhadap kulit hitam dalam 

wacana mengenai rasisme, kekuasaan perusahaan berbentuk dominasi 

pengusaha kelas atas kepada bawahan, dan sebagainya. Analisis wacana kritis 

tidak membatasi didirnya pada detil teks tau struktur wacana saja tetapi juga 

menghubungkan dengan kekuatan dan kondisi sosial, politik, ekonomi, dan 

budaya tertentu. Kekuasaan dalam hubungannya dengan wacana adalah untuk 

melihat apa yang disebut sebAgai kontrol. Satu orang atau kelompok 

mengontrol orang tau kelompok lain lewat wacana. Kontrol disini tidaklah 

harus dalam bentuk fisik dan langsung tetapi juga kontrol secara mental atau 

psikis. 

5. Ideologi 

Ideologi merupakan konsep yang sentral dalam analisis wacana, hal ini 

karena teks, percakapan, dan lainnya adalah bentuk dari praktik ideologi atau 

pencerminan dari ideologi tertentu. Teori-teori klasik tentanag ideologi 

mengatakan bahwa ideologi dibangun oleh kelompok yang dominan dengan 

tujuan untuk mereproduksi dan melegitimasi dominasi mereka. Wacana dalam 

pendekatan semacam ini dipandang sebagai medium melalui mana kelompok 

dominan mempersuasi dan mengkomunikasikan kepada khalayak produksi 
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kekuasaan dan dominasi yang mereka miliki, sehingga tampak absah dan 

benar25.  

Tujuan Penelitian Kritis adalah untuk mengkritik dan mentransformasi 

hubungan sosial yang timpang. Peneliti melakukan penelitian didasarkan pada 

penguatan masyarakat, terutama masyarakat bawah. Oleh karena itu tujuan 

dari penelitian kritis adalah mengubah dunia yang timpang, yang banyak 

didominasi oleh kekuasaan yang menindas kelompok bawah. Hal ini 

memunginkan peneliti untuk terlibat dalam menegasikan relasi yang nyata, 

mengungkapkan mitos dan ilusi, menunjukan bagaimana dunia yang penuh 

ketimpangan sembari menegaskan bagaimana seharusnya dunia itu. Intinya 

penelitian kritis bertujuan untuk menghilangkan keyakinan dan gagasan palsu 

tentang masyrakat, dan mengkritik sistem kekuasaan yang tidak seimbang dan 

struktur yang mendominasi dan menindas orang26. 

E. 12 Analisis Wacana Sara Mills 

Analisis wacana dari Sara Mills mempunyai perbedaan dengan critical 

linguistic. Jika critical linguistic berpikir tentang struktur kebahasaan, maka 

Sara Mills lebih melihat pada bagaimana posisi-posisi dari berbagai aktor 

sosial, posisi gagasan, atau peristiwa itu ditempatkan dalam teks. Dari adanya 

hirarki aktor dalam teks, maka akan terdapat pihak yang melegitimasi dan ada 

pihak yang dilegitimasi, (Eriyanto, 2001: 200). Analisis wacana menurut Sara 
                                                            
25 Eriyanto. 2001. Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media. Yogyakarta: LKIS. Hlm 7-
14.  

26 Eriyanto. 2001. Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media. Yogyakarta: LKIS. Hlm 51. 
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Mills adalah sebuah reaksi terhadap bentuk linguistik tradisional yang bersifat 

formal (linguistik struktural), yang memfokuskan kajian pada pilihan unit-unit 

dan struktur-struktur kalimat tanpa memperhatikan analisis bahasa dalam 

penggunaannya (Sobur, 2009: 13).  

Selain berpikir  tentang perbedaan posisi aktor dalam teks, Sara Mills juga 

memberikan pandangan tentang posisi pembaca dari suatu teks. Dengan 

memberikan tempat untuk pembaca teks, teks akan dipandang secara 

komprehensif  bukan hanya sebuah produk tetapi juga ada unsur resepsi, 

selain itu teks secara langsung atau tidak akan berkomunikasi dengan 

pembaca/khalayak. 

Dalam membangun teorinya mengenai posisi pembaca, Sara Mills 

didasarkan pada teori ideologi yang dikemukakan oleh Althusser. Inti dari 

gagasan Althusser adalah mengkombinasikan teori marxis dan psikoanalisis. 

Ada dua gagasan Althuser yang digunakan oleh Mills. Pertama gagasan 

mengenai interpelasi yang berhubungan dengan pembentukan subjek ideologi 

dalam masyarakat. Argumentasi dasarnya adalah apparatus ideologis ( 

ideological state apparatus), adalah organ yang secara tidak langsung 

mereproduksi kondisi-kondisi produksi dalam masyarakat. Individu 

ditempatkan sebagai subjek, kita disadarkan mengenai posisi kita dalam 

masyarakat, kita sebagai subjek dalam dua dunia: kita adalah subjek sebagai 

individu dan kita adalah subjek dari negara atau kekuasaan. Subjek dan 

pengakuan akan posisi ini dihubungkan secara imajiner dengan kondisi dari 

hubungan kita dengan keseluruhan produksi makna. Gagasan yang kedua 
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adalah mengenai kesadaran. Kesadaran berhubungan dengan penerimaan 

individu, ditempatkan dalam subjek dalam tata sosial, maka kesadaran 

berhubungan dengan penerimaan individu tentang posisi itu sebagai suatu 

kesadaran (Eriyanto, 2001: 206-207). 

Dalam analisis wacana memfokuskan pada pesan yang tersembunyi 

(latent). Makna suatu pesan tidak dapat hanya ditafsirkan sebagai apa yang 

tampak nyata dalam teks, tetapi harus dianalisis dari makna yang tersembuyi. 

Menurut Dennis McQuil, pesan selalu ditandakan sebagai sesuatu yang tetap 

(fixed), tidak berbeda arti. Huruf-huruf yang tercetak dan kita terima dalam 

Koran, suara dalam radio, dan gambar dalam televisi adalah pesan. Akan 

tetapi, huruf,  suara, dan gambar itu baru mempunyai arti setelah kita beri 

makna, dan pada titik ini bisa timbul perbedaan penafsiran, pemaknaan, dan 

bukan sesuatu yang tetap (fixed) (Eriyanto, 2001: 338). 

Dalam analisis wacana model Sara Mills, tingkat analisis yang digunakan 

adalah tingkat mikro (teks) dan makro (sosial). Analisis mikro yakni 

menganalisis teks semata, yang dipelajari terutama unsur bahasa yang dipakai. 

Dan analisis makro, yakni analisis struktur sosial, ekonomi, politik, dan 

budaya masyarakat, termasuk dalam analisis makro ini adalah intitusi media, 

baik ekonomi maupun politik media itu ditengah masyarakat. Sara Mills juga 

memperkenalkan model yang mempertanyakan bagaimana teks membentuk 

dan memposisikan subjek pada posisi tertentu. Bagaimana pembaca 

ditempatkan dalam relasi sosial tertentu yang seringkali timpang dalam 

hubungan sosial (Eriyanto, 2001: 345). 
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Pandangan Mills agak mirip dengan yang dilakukan dengan Stuart Hall, 

Hall menolak pandangan yang menyatakan proses komunikasi berjalan linier 

dari sender-message-receiver. Sebagai gantinya Hall mengenalkan model yang 

dikenal sebagai coding-encoding. Setiap pesan yang disampaikan diskursif. 

Peristiwa hanya dapat ditandakan / dikodekan kedalam bentuk bahasa (tulisan, 

lisan, gambar) (Eriyanto, 2001: 205). 

F. METODE PENELITIAN 

F. 1 Pendekatan Penelitian  

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, 

pendekatan kualiatif adalah pendekatan yang dilakukan untuk menjelaskan 

fenomena dengan sedalam-dalamnya. Penelitian ini tidak mengutamakan 

besarnya populasi atau samplingnya sangat terbatas. Jika data yang terkumpul 

sudah mendalam dan bisa menjelaskan fenomena yang diteliti, maka tidak 

perlu mencari sampling lainnya. Yang lebih ditekankan dalam penelitian ini 

adalah persoalan kedalaman (kualitas) data bukan banyaknya (kuantitas) 

data27. 

F. 2 Tipe dan Dasar Penelitian 

Tipe penelitian ini adalah deskriptif interpretatif dalam penelitian ini tipe 

deskriptif interpretatif digunakan untuk mendeskripsikan dan 

                                                            
27 Kriyantono, Rachmat.  2009. Teknik Praktis Riset Komunikasi. Jakarta: Kencana Prenada Media 
Group. Hlm. 56-57. 
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menginterpretasikan teks media yang berkaitan dengan tema penelitian, dalam 

penelitian ini adalah acara televisi yang dijadikan objek penelitian.  

Dasar penelitian yang digunakan adalah analisis wacana, dengan tujuan 

mendeskripsikan bagaimana seksualitas dan slapstick dalam acara komedi 

diproduksi dan dijadikan komodifikasi, dimana dalam penelitian ini akan 

dimungkinkan terciptanya interpretasi-interpretasi alternatif yang berkaitan 

dengan tema penelitian. 

F. 3 Ruang Lingkup 

Ruang Lingkup penelitian ini adalah acara komedi Pesbukers dalam satu 

episode atau satu judul cerita. Dan mengarah pada segmen acara yang 

dianggap representatif dengan konsep atau tema penelitian dalam hal ini 

adalah yang mengarah pada bagaimana seksualitas dan slapstick diproduksi 

dan dijadikan komodifikasi. 

F. 4 Unit Analisis  

Karena analisis wacana termasuk analisis teks media dan peneliti memilih 

acara televisi sebagai objek penelitian, maka peneliti menentukan unsur audio 

dan visual sebagai elemen penelitian dan untuk memudahkan proses analisis 

data dalam penelitian. Unsur audio diantaranya suara yang keluar dari gambar 

yaitu dialog dan visual (pergerakan para pemain). Untuk menganalisis dan 

menginterpretasikan data, peneliti memilih satu judul acara atau satu episode 

acara yang akan diteliti kemudian peneliti mengidentifikasi unsur audio dan 

visual (pergerakan pemain) dan menghubungkannya dengan konteks sosial 
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dan budaya. Unit analisis dalam penelitian ini mengacu pada pemilihan 

treatment acara yang dianggap mewakili adanya tanda-tanda yang muncul 

baik secara audio maupun visual (pergerakan pemain) dalam hal ini adalah 

treatment yang berisi tentang pengungkapan bagaimana seksualitas dan 

slapstick dalam acara yang akan diteliti. 

F. 5 Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini, data di kumpulkan melalui dua cara, yaitu : 

1. Data Primer 

Data primer diperoleh melalui teknik pengumpulan data dokumentasi, yaitu 

dengan memutar rekaman acara Pesbukers, dan peneliti menonton acara 

tersebut secara keseluruhan, kemudian peneliti memilih treatment acara yang 

dianggap representatif dengan data yang dibutuhkan. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder diperoleh melalui referensi-refensi kepustakaan yang sesuai 

dengan tema penelitian guna menunjang kelanjutan data. Dalam penelitian ini 

data sekundernya berupa : 

1. Buku-buku literatur. 

2. Jurnal ilmiah. 

3. Data dari website. 

4. Artikel dari database internet. 

F. 6 Teknik Analisa Data 
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Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis 

wacana, yaitu menggunakan analisis wacana model Sara Mills. Dua poin 

utama dalam analisis wacana model Sara Mills, yaitu posisi; subjek-objek dan 

posisi pembaca. 

1. Posisi; Subjek-Objek 

Seperti dalam model analisis wacana yang lain, Sara Mills pun juga 

menempatkan representasi  sebagai bagian terpenting dalam analisisnya. 

Bagaimana aktor-aktor, kelompok, gagasan atau peristiwa dalam teks 

ditampilkan. Berbeda dari metode critical linguistic yang memusatkan 

perhatian pada struktur kebahasaan, Sara Mills lebih menekankan pada 

bagaimana posisi aktor, posisi gagasan atau peristiwa, ditempatkan dalam 

teks. Posisi-posisi tersebut pada akhirnya menentukan bentuk teks yang 

hadir ditengah khalayak. Wacana media bukanlah sarana yang netral, 

tetapi cenderung menampilkan aktor tertentu sebagai subjek yang 

mendefinisikan peristiwa atau kelompok tertentu. Dari adanya perbedaan 

posisi tersebut, maka akan mempengaruhi arah pemikiran dari sebuah teks. 

Akan ada pihak yang mendefinisikan peristiwa atas kelompok atau orang 

tertentu. Pihak yang lebih tinggi akan menjadi pendefinisi atas peristiwa 

tertentu dan akan sangat menentukan bangunan teks yang akan disuguhkan 

kepada khalayak. Dengan adanya perbedaan posisi antara subjek dan objek 

dalam teks, maka akan tampak pula bagaimana ideologi yang digunakan 

oleh pihak dominan dalam menerjemahkan peristiwa dalam teks. 
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2. Posisi Pembaca 

Sara Mills tidak hanya menyoroti tentang bagaimana aktor-aktor 

dalam teks diposisikan, melainkan juga bagaimana posisi pembaca 

ditampilkan dalam teks. Seperti dikutip Eriyanto dari Sara Mills, bahwa 

teks merupakan hasil negosisasi dari penulis dan pembaca. Bagi Sara 

Mills, memperhitungkan posisi pembaca dalam teks mempunyai 

kelebihan. Pertama, model semacam ini akan secara komprehensif melihat 

teks bukan hanya berhubungan dengan faktor produksi tetapi juga resepsi. 

Kedua, posisi pembaca akan ditempatkan sebagai pihak yang penting, 

yang turut membangun bangunan teks secara keseluruhan.  

Ada beberapa cara untuk melihat bagaimana teks memposisikan 

pembaca dalam banguna teks. Pertama, adalah melihat kata ganti yang 

dipakai. Penggunaan kata ganti orang pertama, kedua dan seterusnya akan 

mempengaruhi proses indentifikasi pembaca atau penikmat teks terhadap 

isi teks. Berkaitan dengan itu Sara Mills menggunakan pemikiran dari 

Althusser. Dalam Eriyanto (2001), Sara Mills menyatakan bahwa, sebagai 

individu kita disadarkan akan posisi kita berada dalam dua dunia. Pertama 

kita adalah subjek sebagai individu, kedua subjek dari bagian dari 

kekuasaan. Althusser menyebut hal itu sebagai interpelasi, yaitu kesadaran 

posisi subjek yang ditempatkan secara imajiner dengan kondisi dari 

hubungan kita dengan keseluruhan produksi makna yang ada dalam 

masyarakat. Sebagai contoh mahasiswa yang akan hormat pada dosennya. 

Hal itu disebabkan karena kita tahu, bahwa kita juga merupakan bagian 
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dari sistem peraturan dan otoritas dari kampus tempat dimana kita belajar. 

Kedua, adalah dengan melihat penggunakan unsur-unsur atau kode-kode 

kebudayaan yang ada dalam teks. Kebudayaan yang diakui kebenarannya 

oleh sebagian kelompok turut menyumbangkan sugesti kepada para 

pembaca atas informasi yang disampaikan dalam teks. Kode budaya ini 

turut membantu pembaca menempatkan dirinya terutama dengan orientasi 

nilai yang disetujui dan dianggap benar oleh pembaca (Eiyanto, 2001; 

208). 

Dalam teks cerita realis, teks memberikan suara dominan di mana 

pembaca diberikan instruksi tetang posisi dan karakter dalam teks dan 

posisi apa yang harus diambil, misalnya dalam novel atau film, dibangun 

dengan rangkaian karakter dan plot yang benar (pahlawan) dengan 

karakter musuh yang dilakukan oleh narator. Disini pembaca tidak disapa 

atau disebut secara langsung, tetapi dengan memberikan karakter dan plot 

yang baik disatu sisi dengan karakter dan plot yang jahat disisi lain, 

pembaca akan menempatkan dirinya secara tidak langsung dengan 

karakter yang baik. Pembaca ditempatkan pada posisi lakon, karakter 

utama sebagai penjaga kebenaran yang akan mengalahkan musuh. 

Eriyanto, 2001: 208. 

Dari penempatan posisi pembaca dalam teks, Sara Mills 

memusatkan perhatian pada gender dan posisi pembaca (Eryanto, 2001; 

209). Karena analisis wacana sangat subjektif, maka akan terdapat 

perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam menerjemahkan isi teks. 
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Mereka juga memposisikan dirinya secara berbeda. Maka dari situ, dapat 

dilihat pembuatan teks tersebut lebih ditujukan untuk perempuan atau laki-

laki. Namun meskipun terdapat kecenderungan akan arah isi teks untuk 

laki-laki atau perempuan, belum tentu antara laki-laki dan perempuan 

menempatkan dirinya sesuai dengan kemauan teks. Bisa saja terjadi 

sebaliknya, teks ditujukan untuk perempuan, namun laki-laki malah 

menempatkan dirinya pada posisi perempuan dan akhirnya timbul simpati 

terhadap perempuan yang dikisahkan dalam teks. 

Untuk mempermudah dalam memahami inti dari kerangka analisis 

wacana dalam menelaah suatu teks, model analisis wacana Sara Mills 

lebih fokus pada bagaimana aktor diposisikan dalam teks. Posisi ini dilihat 

sebagai bentuk pensubjekan seseorang: satu pihak mempunyai posisi 

sebagai penafsir sementara pihak lain menjadi objek yang ditafsirkan. 

maka akan disajikan bagan sebagai berikut : 

Kerangka Analisis Sara Mills 

Tingkat Yang Ingin Dilihat 

Posisi Subjek-Objek Bagaimana peristiwa dilihat, dari 

kacamata siapa peristiwa itu dilihat. 

Siapa yang diposisikan sebagai 

pencerita (subjek) dan siapa yang 

menjadi objek yang diceritakan. 
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Apakah masing-masing aktor dan 

kelompok sosial mempunyai 

kesempatan untuk menampilkan dirinya 

sendiri, gagasannya ataukah 

kehadirannya, gagasannya ditampilkan 

oleh kelompok/orang lain. 

Posisi Penulis-Pembaca Bagaimana posisi pembaca ditampilkan 

dalam teks. Bagaimana pembaca 

memposisikan dirinya dalam teks yang 

ditampilkan. Kepada kelompok 

manakah pembaca mengidentifikasi 

dirinya. 

Dari data yang terkumpul dan dianggap mewakili kemudian 

dideskripsikan dan dianalisis dengan pengelompokan dan pengolahan. Dalam 

proses pemilihan treatment tersebut tetap memeperhatikan elemen audio dan 

visual dari acara dan tema penelitian yang bersangkutan. Setelah treatment 

terpilih, maka proses analisis dimulai dengan melihat unsur-unsur apa saja yang 

ada dalam treatment pilihan tersebut. Dari data yang terkumpul tersebut kemudian 

dianalisis dengan analisis wacana model Sara Mills. 
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F. 7 Teknik Keabsahan Data 

Dalam penelitian kualitatif, temuan atau data dapat dinyatakan valid 

apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang 

sesungguhnya terjadi pada obyek yang diteliti28. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

28 Sugiyono. 2011. Memahami Metode Penelitian Kualitatif Dilengkapi Contoh Proposal dan 
Laporan Penlitian. Bandung: Alfabeta hal. 119 


