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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Dalam sebuah media massa, ada beberapa elemen komunikasi yang 

memang juga berlaku dalam komunikasi massa, antara lain komunikator, isi, 

audience, Umpan balik (feedback), ganguan (saluran dan semantik), gatekeeper, 

pengatur, filter, dan efek. Pengirim pesan sering disebut sebagai sumber (source) 

atau komunikator, sedangkan penerima pesan yang berjumlah banyak disebut 

audience, komunikan, pendengar, pemirsa penonton tau pembaca. Sementara itu 

saluran dalam komuniksi massa yang dimaksud antara lain televisi, radio, surat 

kabar, buku, film, kaset/CD, dan internet. 

 Berbicara mengenai audiens dalam sebuah komunikasi massa, yang 

dimaksud dengan audiens memang sangatlah kompleks. Audiens sangatlah 

beragam, dari jutaan penonton televisi, ribuan pembaca buku, majalah, koran, atau 

jurnal ilmiah. Masing-masing audiens berbeda satu sama lain diantaranya dalam 

hal berpakaian, berpikir, menanggapi pesan yang diterimanya, pengalaman, dan 

orientasi hidupnya. Akan tetapi, masing-masing individu bisa saling mereaksikan 

pesan yang diterimanya. 

 Menurut Hiebert dan kawan-kawan yang dikutip oleh Nurudin (2007), audiens 

memiliki lima karekterikstik, antara lain: 1) Audiens cenderung berisi individu-individu 

yang condong untuk berbagi pengalaman dan dipengaruhi oleh hubungan sosial 

diantara mereka. Individu-individu tersebut memilik produk media yang mereka 

gunakan berdasarkan seleksi kesadaran. 2) Audiens cenderung besar. Besar disini 
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berarti tersebar keberbagai wilayah jangkauan sasaran komunikasi massa. Meskipun 

begitu, ukuran luas ini sifatnya bisa jadi relatif. Sebab, ada media tertentu yang 

khalayaknya mencapai ribuan, ada yang mencapai jutaan. Baik jutaan maupun ribuan 

tetap bisa disebut audiens. Meskipun jumlahnya berbeda, tetapi perbedaan ini bukan 

sesuatu yang prinsip, jadi tak ada ukuran yang pasti tentang luasnya audiens itu. 3) 

Audiens cenderung heterogen. Mereka berasal dari berbagai lapisan sosial. 4) Audiens 

cenderung anonim, yakni tidak mengenal satu sama lain. 5) Audiens secara fisik 

dipisahkan dari komunikator (Nurudin,2007 :105-106) 

Setiap media memiliki audiensnya sendiri. Audiens bersifat universal dan 

secara sederhana dapat diartikan sebagai media atau komponen isi. Audiens 

merupakan komponen yang sangat menentukan sukses atau tidaknya sebuah 

tayangan, dalam hal ini audiens disebut sebagai audiens pasar. Dalam proses 

komunikasi massa, audiens termasuk dalam kategori receiver atau penerima 

pesan. 

Dalam menerima pesan, setiap audiens memiliki interpetasi yang berbeda-

beda. Terbukti dengan meskipun acara yang audiens tonton adalah tayangan yang 

sama, namun setiap individu pasti memiliki komentar yang berbeda terhadap 

pesan yang mereka terima. Perbedaan makna isi pesan yang diterima oleh setiap 

audiens ini dipengaruhi oleh banyak faktor, antara lain kondisi psikologis, gender, 

usia, pendidikan, serta sosial budaya. 

Seiring dengan berkembangnya teknologi dan media massa, masyarakat 

dituntut menjadi seorang yang kritis akan perkembangan tersebut. Mengingat 

perkembangan industri media massa, terutama televisi selalu mengalami 



3 

 

perubahan yang begitu pesat, para audiens juga disajikan tayangan-tayangan yang 

makin beragam sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Hal inilah yang 

menuntut audiens agar lebih cermat dalam menonton tayangan televisi. 

Berbagai tayangan telah dihadirkan oleh stasiun televisi, salah satu 

tayangan yang paling banyak digemari pemirsa adalah Sinetron. Sinema 

Elektronik atau yang biasa di sebut dengan sinetron, saat ini menjadi sebuah 

industri baru yang menjanjikan keuntungan materi yang cukup baik bagi 

pengelola televisi maupun rumah-rumah produksi, menjamurnya paket acara 

sinetron ditelevisi merupakan hal yang luar biasa. Kehadiran sinetron merupakan 

suatu bentuk aktualitas komunikasi dan interaksi manusia yang diolah 

berdasarkan alur cerita untuk mengangkat kehidupan sehari-hari.  

Dengan adanya fenomena maraknya sinetron ditelevisi, perang sinetron 

antara stasiun televisi untuk merebut perhatian penonton televisi pun dimulai. Tak 

heran jika berlaku kemudian adalah sistem rating. Semakin tinggi rating 

diperoleh, semakin banyak audiensnya, maka semakin tinggi pula pemasukan 

iklan yang akan berimbas pada semakin banyak pula keuntungan yang diperoleh. 

Awal munculnya sinetron di Indonesia berkisar pada tahun 90-an, yang 

mana waktu itu indonesia baru memiliki 1 stasiun televisi yaitu TVRI. Kemudian 

ditengah-tengah tahun 90-an, televisi indonesia mulai berkembang dan memiliki 

banyak stasiun televisi seperti RCTI dan SCTV, kemudian disusul oleh stasiun 

televisi swasta yang lain. Dengan banyaknya stasiun televisi swasta, kemunculan 

sinetron juga semakin marak dan beragam dikalangan masyarakat, terbukti hingga 
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saat ini sinetron masih menjadi tontonan nomer satu dan sangat diminati oleh 

banyak orang.  

Jenis sinetron sekarang ini juga sudah sangat beragam bentuknya, mulai 

dari sinetron yang menggambarkan kisah anak-anak, sinetron yang bertemakan 

remaja, keluarga, hingga sinetron religi. Mengikuti perkembangan zaman, genre  

sinetron yang belakangan ini marak di tanyangkan adalah sinetron religi (sinetron 

yang bertemakan keagamaan, agama Islam khususnya). Sinetron religi hadir di 

tengah-tengah masyarakat dipertengahan tahun 1999, dan dulu hanya tayang di 

setiap menjelang bulan ramadhan. Isi dari kebanyakan sinetron religi yang ada 

bercerita tentang bagaimana tingkah laku seseorang muslim dalam kehidupan 

sehari-hari serta balasan-balasan apa yang akan diperoleh dari hasil perbuatannya 

tersebut. Hal ini bertujuan untuk memberikan siar-siar dakwah islam serta 

mengingatkan masyarakat khusunya umat muslim agar selalu berbuat kebaikan, 

karna akan ada balasan disetiap perilaku yang dikerjakan. 

Perkembangan sinetron religi juga sangat pesat, hal ini membuat para 

pembuat program televisi terus membuat inovasi. Saat ini para audiens tidak 

hanya disajikan sinetron religi yang bercerita mengenai itu-itu saja, melainkan 

audiens juga dimanjakan dengan adanya sinetron yang bertemakan religi komedi. 

Tidak berbeda jauh dengan sinetron religi yang sebelumnya, religi komedi juga 

bercerita mengenai sebab-akibat dari sebuah perbuatan, namun di dalamnya 

terdapat guyonan-guyonan yang dikemas untuk meghibur audiens. Hal ini 

bertujuan agar audiens merasa terhibur serta tidak bosan menonton program acara 

telivisi yang ada, khusunya sinetron. 
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Salah satu sinetron religi komedi pertama yang cukup fenomenal 

dikalangan masyarakat adalah “Lorong Waktu”, yang pada saat awal 

kemunculannya mampu bertahan hingga enam musim penayangan mulai tahun 

1999 hingga 2006 menjadi tontonan yang paling disukai.  

Saat ini sinetron religi komedi semakin membuktikan eksistensinya, 

hampir disetiap stasiun televisi, minimal memiliki 1 judul program sinetron religi 

komedi yang menjadi andalan mereka. Salah satu sinetron religi komedi yang 

banyak menarik perhatian audiens/khalayak belakangan ini adalah sinetron 

“Tukang Bubur Naik Haji” yang tayang setiap hari di RCTI. Sinetron yang di 

produksi oleh SinemArt Production dan tayang sejak 28 Mei 2012 ini memang 

tidak berbeda jauh dengan sinetron religi komedi lainnya, namun dalam sinetron 

ini pesan dakwah serta guyonan yg dikemas banyak disukai oleh audiens. Sinetron 

religi komedi yang tayang di jam primetime ini, dibintangi oleh artis-artis 

kawakan, seperti Latief Sitepu yang berperan sebagai Hj.Muhidin, Lenny 

Carlotte, Nani Wijaya serta artis-artis muda seperti Andy Arsyl Rahman dan Citra 

Kirana, mampu menarik perhatian seluruh kalangan masyarakat, baik tua maupun 

muda. 

 Eksistensi sinteron Tukang Bubur Naik Haji semakin cemerlang, terbukti 

dengan tingginya rating yang diperoleh. Sinetron ini menempati peringkat 

pertama dengan TVR tembus 8 dan share 30.9 di segmen ALL, serta  berhasil 

mendapatkan penghargaan sebagai Drama Seri Terfavorit diajang penghargaan 

Panasonic Gobel Awards 2013. 
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Namun, beberapa tahun belakangan ini tidak sedikit masyarakat yang 

mengeluhkan tayangan serta alur cerita yang ada dibeberapa sinetron religi 

komedi, tak terkecuali pada sinetron Tukang Bubur Naik Haji. Banyak audiens 

yang beranggapan bahwa sinetron religi komedi banyak mengalami perubahan, 

yang awalnya banyak memiliki nilai didik berubah menjadi suatu tayangan yang 

hanya menyajikan hal-hal yang bersifat menghibur, mengalami penurunan 

kualitas, tokoh pengemuka agama yang ada dalam sinetron tidak sesuai dengan 

apa yang ada dan terlalu dibuat-buat, banyak melenceng dari perilaku dakwah 

islam yang sebenarnya dan apabila diteruskan akan berimbas yang tidak baik bagi 

sebagian orang muslim serta citra islam dikalangan masyarakat. 

Salah satu artikel yang menyatakan protes dan mendesak pihak KPI untuk 

menegur sinetron tukang bubur naik haji adalah dari Organisasi Masyarakat 

Televisi Sehat Indonesia, yang menyatakan bahwa sinetron ini menayangkan 

tayangan yang merendahkan simbol agama tertentu. Seperti halnya sinetron 

tersebut mempertontonkan karakter ustad dan haji yang seharusnya menjadi 

panutan masyarakat, namun digambarkan seseorang yang dengki dan iri terhadap 

orang lain. 

Terkait hal ini pihak KPI juga sudah menyikapi mengenai tanggapan yang 

dilontarkan oleh masyarakat. Sinetron Tukang Bubur Naik Haji juga sudah mulai 

mendapat sorotan dari pihak KPI mengenai isi tayangan yang memang dianggap 

menyalahi aturan-aturan penyiaran dan menyinggung masyarakat. Misalnya pada 

tokoh-tokoh dan karakter tokoh agama yang ada dalam sinetron ini. 
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Meskipun demikian, sinetron yang dianggap menyalahi aturan ini masih 

banyak disukai oleh khalayak luas, terbukti dengan masih tingginya rating yang 

didapat oleh sinetron Tukang Bubur Naik Haji serta beberapa penghargaan yang 

telah di terima oleh sinetron ini, serta semakin menjamurnya tayangan-tayangan 

sinetron religi komedi.  

Mengingat bahwa setiap audiens mempunyai interpretasi yang berbeda-

beda dari  sebuah tontonan, tak heran apabila adanya pro dan kontra mengenai 

sinetron ini. Ada beberapa faktor yang menjadi pendukung tetap disukainya 

sinetron ini, selain faktor gender, usia, pendidikan, dan sosial budaya. Antara lain 

seperti artis-artis pemain, karakter tokoh, alur cerita, isi cerita, atau bahkan gaya 

berbusana (fashion) serta gatged-gatged yang ditampilkan. 

Peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana masyarakat memaknai 

maraknya sinetron religi terutama alur cerita, peran tokoh-tokoh dalam sinetron 

Tukang Bubur Naik Haji, serta apa yang membuat mereka tetap menyukai 

tayangan-tayagan sinetron religi saat ini. Menggunakan study resepsi diharapkan 

peneliti mampu mengetahui bagaimana interpretasi audiens mengenai sinetron 

religi komedi, khususnya Tukang Bubur Naik Haji. Hal ini bertujuan untuk 

mengetahui 3 posisi audiens yaitu Dominant Hegemonic Reading, Negoriated 

Reading, atau Opositional Reading. 
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Melihat fenomena diatas, maka peneliti merasa tertarik untuk melakukan 

penelitian terhadap sinetron religi komedi yang saat ini marak ditelevisi dengan 

judul  “Interpretasi Masyarakat Tentang Sinetron Religi Komedi” (Studi 

Resepsi Pemirsa Sinetron Tukang Bubur Naik Haji RCTI di Dusun 

Sukotirto Desa Badang Kec. Ngoro Jombang) 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka permasalahan dalam 

penelitian ini adalah “Bagaimana interpretasi masyarakat tentang sinetron 

komedi religi tukang bubur naik haji RCTI” ? 

 

C.Tujuan Penelitian 

Dari uraian diatas dapat diketahui tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mengetahui tiga posisi audiens (Dominant hegemonic reading, Negotiated 

reading, Oppotional reading) dalam menginterpretasikan sinetron komedi religi 

khususnya warga Dusun Sukotirto Desa Badang Kecamatan Ngoro Kab. Jombang 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Akademis 

Peneliti ini diharapkan dapat melengkapi penelitian-penelitian 

komunikasi yang ada sebelumnya, dan dapat dijadikan sebagai 

rujukan/referensi bagi mahasiswa yang ingin melakukan penelitian tentang 

study komunikasi. 
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2. Manfaat Praktis 

Memberikan informasi mengenai interpretasi masyarakat terhadap 

sinetron yang ada. Data yang diperoleh dari hasil penelitian ini dapat 

dijadikan alat ukur untuk mengevalusi sinetron religi yang saat ini sedang 

marak dikalangan masyarakat. 
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E. Tinjauan Pustaka 

E.1.1 Komunikasi Massa dan Media Massa 

Sebagaimana telah diuraikan bahwa, komunikasi massa merupakan 

salah satu konteks  dari komunikasi manusia yang pada hakikatnya 

menerangkan proses berkomunikasi dengan manusia yang berada dalam 

situasi massa. Jika kita diperhatikan kenyataan disekeliling kita, maka kini 

nyaris tidak ada aktivitas manusia yang tidak ditopang oleh media massa. 

Banyak orang kini membaca surat kabar, mendengarkan radio, menonton 

televisi, dll.  

Menurut Alo liliweri dalam bukunya, pengertian Komunikasi 

Massa antara lain : 

1. Komunikasi massa adalah proses untuk memproduksi dan 

mensosialisasikan atau institusionalisasi (difusi/membagi) 

pesan/informasi dari sebuah sumber  kepada sasaran penerima. 

Komunikasi massa merupakan komunikasi satu arah yang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

merupakan kebalikan dari komunikasi tatap muka antar pribadi 

yang dua arah. 

2. Komunikasi Massa adalah suatu rangkaian aktifitas atau proses 

yang dimotori oleh komunikator yang secara profesional 

menggunakan teknologi pembagi menyebarluaskan pesan-pesan 

melintasi jarak/ruang untuk mempengaruhi audience yang luas 

(Wilson,1989). 

3. Komunikasi Massa adalah bentuk komunikasi yang 

menggunakan saluran (media) untuk menghubungkan komunikasi 

dengan komunikan secara massal, berjumlah banyak, bertempat 

tinggal jauh, sangat heterogen, dan menimbulkan efek-efek tertentu 

(Liliweri, 2011:874). 
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Definisi lain pernah dikemukakan oleh Josep A.Devito yakni, 

“First mass communication addressed to masses, to an extremely large 

science. This does not mean that the audience includes all people ar 

everyone who reads or everyone who watches television: rather it means 

an audience that is llarge and generally rather poorly defined. Second, 

mass communication is communication mediated by audio and/or visual 

transmitter. Mass communication is perhaps most easily and most 

logically defined by its forms: television, radio, newspaper, magazines, 

films, books, and tapes.” 

Jika diterjemahkan secara bebas bisa berarti, “Pertama, 

komunikasi massa adalah komunikasi yang ditujukan kepada massa, 

kepada khalayak, yang luar biasa banyaknya. Ini tidak berarti bahwa 

khalayak meliputi seluruh penduduk atau semua orang yang membaca atau 

semua orang yang menonton televisi, agaknya ini tidak berarti pula bahwa 

khalayak itu besar dan pada umumnya agak sukar untuk didefinisikan. 

Kedua, komunikasi massa adalah komunikasi yang disalurkan oleh 

pemancar-pemancar yang audio atau visual. Komunikasi massa barangkali 

akan lebih mudah dan lebih logis bila didefinisikan menurut bentuknya 

(televisi, radio, surat kabar, majalah, film, buku, dan pita)” (Nurudin, 

2007:11-12). 

Media massa merupakan istilah yang digunakan untuk 

mempertegas kehadiran suatu kelas, seksi media yang dirancang 

sedemikan rupa agar dapat mencapai audiens yang sangat besar  dan luas. 

Pengertian media massa ini makin luas penggunaannya 

sehubungan dengan lahirnya percetakan oleh Guttenberg di abad 

pertengahan dan disusul oleh penemuan radio yang melintasi lautan 
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atlantik pada 1920, dan terakhir dengan perkembangan jaringan radio, 

televisi, meluasnya sirkulasi surat kabar dan majalah serta internet yang 

berhubungan dengan massa. Secara tak sengaja memang media massa 

yang menerpa audiens sekaligus membuat masyarakat membentuk 

masyarakat massa (mass society) dengan karakteristik budaya tertentu 

yakni budaya massa (mass culture, popular culture). (Liliweri, 2011:874). 

Berdasarkan pengertian tentang komunikasi massa yang sudah 

dikemukakan oleh para ahli komunikasi diatas, bahwa komunikasi massa 

adalah komunikasi yang menggunakan media massa modern (media cetak 

dan media elektronik) dalam penyampaian informasi yang ditujukan 

kepada sejumlah khalayak (komunikan) heterogen dan anonim sehingga 

pesan yang sama dapat diterima dengan serentak. 

  

E.1.2 Karakteristik Komunikasi Massa 

Dalam Riswandi (2009), ada 11 karakteristik komunikasi massa, 

antara lain: 

1. Komunikator terlembagakan, ciri komunikasi yang pertama 

adalah komunikatornya terlembagakan. 

2. Komunikasi melalui media massa pada dasarnya ditunjukkan 

kepada khalayak yang luas, heterogen, anonym, tersebar, dan 

tidak menganal batas batas geografis dan cultural. 

3. Bentuk kegiatan melalui media massa bersifat umum, dalam 

arti perorangan atau pribadi. 
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4. Pola penyampaina pesan media massa berjalan secara cepat dan 

mampu menjangkau khalayak luas, bahkan mungkin tidak 

terbatas. 

5. Penyampain pessan melalui media massa cenderung berjalan 

satu arah. Umpan balik/feedback dari khalayak berlangsung 

secara tertunda/delayed feedback. 

6. Kegiatan komunikasi melalui media massa dilalkukan secara 

terencana, terjadwal dan terorganisasi. 

7. Penyampain pesan melalui media massa dilakukan secara 

berkala. 

8. Isi pesan yang disampaikan melalui media massa mencakup 

berbagai aspek kehidupan seperti ekonomi, politik, sosail 

budaya, dan keamanan, baik bersifat informative, edukatif, 

maupun hiburan. 

9. Media massa mengutamakan unsure isi dari pada hubungan. 

10. Media massa menimbulkan keserempakan. 

11. Kemampuan respon alat indra terbatas. 

 

 E.2.1 Efek Media Massa 

Beberapa studi yang dilakukan sehubungan dengan media massa, 

orang pada umumnya lebih tetarik untuk membahas tentang efek media 

massa. Bukan pada apa yang dilakukan khalayak untuk membahas 
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terhadap media, melainkan apa yang dilakukan media terhadap 

khalayaknya. 

Windhal (1992 :194-202) menjelaskan bahwa efek bisa dilihat dari : 

a. Short-therm and long therm effect, pesan yang disampaikan oleh 

perusahaan bisa bersifat sementara dan bisa juga permanen. 

b. Direct and indirect effect, efek dari proses komunikasi bisa 

dilakukan secara langsung kepada audiens dan bisa juga melalui 

perantara audience lainnya. 

c.  Levels of effect, sangat dipengaruhi oleh tingkatan atau level. Usia, 

status pernikahan, status sosial latar belakang pendidikan, afiliasi 

politik, dan sebagainyamerupakan level-level yang berbeda dalam 

memaknai efek. 

d. Micro and Macro effect,  seberapa besar efek tersebut tergantung 

dari semua elemen yang ada dalam prosese komunikasi. Besar 

kecilnya efek yang diinginkan tergantung dari besar kecilnya 

tujuan yang telah ditentukan sebelum pesan tersebut di sampaikan 

(Rully Nasrullah, 2012 : 48) 

Ada 2 jenis efek media massa : 

 

1. Efek Kehadiran Media Fisik 

Dalam buku Komunikasi Massa Suatu Pengantar milik Winarni 

(2003), Menurut M.caffee efek kehadiran media massa sebagai benda 

fisik ada lima (Djamaludin,1985 : 217), yaitu : 
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a. Efek Ekonomis 

Kehadiran media massa menumbuhkan atau menggerakkan 

berbagai bidang usaha produksi, distribusi,dan konsumsi jasa 

media massa. Misal, kehadiran televesi mampu memberikan lahan 

bagi para rumah produksi untuk memproduksi program televisi, 

memberikan lapangan pekerjaan pada jurnalis, juru kamera, 

sutradara, penulis, artis, dan sebagainya. 

b. Efek Sosial 

Efek ini berkaitan dengan perubahan struktural atau interaksi sosial 

sebagai akibat dari kehadiran media massa. Misalnya, kehadiran 

televisi dapat meningkatkan status sosial seseorang. Kehadiran 

televisi di Kelurahan desa akan mempengaruhi proses sosialisasi 

masyarakat pedesaan. 

c. Efek Penjadwalan Kembali Kegiatan Sehari-hari 

Kehadiran koran pagi hari atau sore hari berpengaruh pada jadwal 

sehari-hari. Sebelum masuk kantor atau sebelum pergi ke sekolah, 

biasanya masyarakat membaca dahulu koran yang terbit pagi hari. 

Begitu pula pada sore hari orang-orang akan menyempatkan diri 

membaca koran sore sambil minum teh. 

d. Efek pada penyaluran/penghilangan pada perasaan tertentu 

Seseorang dapat memanfaatkan kehadiran media massa untuk 

mengulangkan perasaan marah, kecewa, benci, kesepian, dan 

sebagainya. Media akan dipergunakan tanpa memandang isi 
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perasaannya. Misal, seseorang akan membaca/menonton televisi 

dikala sedang kesepian atau berada dirumah sendirian. 

e. Efek pada perasaan orang terhadap media 

Kehadiran media massa tidak hanya dapat menghilangkan perasaan 

tertentu pada khalayaknya, melainkan juga dapat menumbuhkan 

perasaan tertentu khalayak terhadap media massa, baik perasaan 

negatif ataupun positif. Terkadang kita lebih percaya pada siaran 

berita media televisi tertentu dan meragukan televisi lainnya. Ibu-

ibu rumah tangga lebih tertarik membaca tabloid Bintang 

dibandingkan jenis tabloid lainnya. Kita percaya dan menyukai 

suatu media tertentu, tetapi tidak percaya atau tidak menyukai 

media lainnya biasanya didasarkan atas pengalaman terhadap 

media tersebut. 

 

2. Efek Kehadiran Pesan Media 

Sedangkan ditinjau dari segi pesan yang disampaikan media massa, 

akan menimbulkan beberapa efek yaitu meliputi : 

a. Efek Kognitif 

Efek kognitif adalah akibat yang timbul pada diri individu yang 

terkena terpaan media yang sifatnya informatif bagi dirinya. Dari 

semula tidak tahu menjadi tahu. Melalui media khalayak akan 

memperoleh gambaran atau informasi tentang orang, benda atau 

bahkan tempat-tempat belum pernah mereka kunjungi. 
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Menurut Marshall McLuhan, media massa merupakan realitas 

tanga  kedua (second hand reality). Artinya bahwa realitas yang 

ditampilkan media adalah realitas yang sudah diseleksi. Karena 

media massa telah menyampaikan informasi tentang dunia ini 

secara selektif maka media massa akan mempengaruhi munculnya 

stereotip, artinya gambaran umum tentang individu, kelompok, 

profesi atau masyarakat yang tidak berubah-ubah, bersifat klise dan 

seringkali timpang dan tidak benar (Winarni,2003 : 123-124) 

b. Efek Afektif 

Efek afektif mengacu pada aspek emosional atau perasaan. Efek ini 

kadarnya lebih tinggi dibandingkan efek kognitif. Maksudnya, efek 

yang ditimbulkan tidak hanya sekedar khalayak tahu tentang orang, 

benda dan peristiwa yang ada di dunia ini melainkan khalayak 

dapat merasakannya. Disini media massa dapat menimbulkan 

rangsangan emosional pada khalayak. Misalnya merasa sedih, 

senang, gembira, jengkel, dan sebagainya terhadap informasi yang 

diterima dari media massa. 

c. Efek Behavioral 

Efek behavioral mengacu pada perilaku, tindakan atau kegiatan 

khalayak yang tampak pada kehidupan sehari-hari. Efek ini 

meliputi perilaku antisosial dan prososial. Antisosial atau perilaku 

agresi adalah setiap bentuk perilaku yang diarahkan untuk merusak 

atau melukai orang lain yang menghindari perlakuan seperti itu. 
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Misalnya adegan kekerasan ditelevisi akan menyebabkan orang 

menjadi brutal dan beringas. Mereka yang telah dirangsang oleh 

adegan kekerasan melalui televisi cenderung lebih agresif. Studi 

yang  menghasilkan kesimpulan ini disebut teori stimulus. 

Prososial behavioral adalah setiap bentuk perilaku positif dari 

khalayak pengguna media massa. Salah satu perilaku prososial 

adalah memiliki keterampilan yang bermanfaat bagi dirinya dan 

bagi orang lain. Media televisi, radio, atau film sering 

dipergunakan sebagai media pendidikan. 

 

E.3.1 Televisi diantara Industri Hiburan dan Industri Informasi 

Dalam buku pengantar komunikasi massa yang ditulis oleh 

Nurudin (2009), beberapa fungsi dari komunikasi massa, diantaranya 

adalah sebagai informasi dan hiburan. Fungsi informasi merupakan fungsi 

paling penting yang terdapat dalam komunikasi massa, namun masyarakat 

kita lebih condong menjadikan televisi sebagai media hiburan. 

Penting untuk mengingat dari satu sudut pandang, televisi hanyalah 

satu diantara sekian industri hiburan dan kesenanagan (pleasure). Televisi 

punya hubungan interaktif yang penting dengan intuisis hiburan yang lain, 

dimana kemenarikan dan nilai masing-masing bagi publik menjadi produk 

dari jaringan saling dukung yang menguntungkan. Televisi juga 

merupakan media periklanan utama bagi beberapa perusahaan. Dalam hal 

ini televisi memainkan peran yang dinamis dalam perubahan sosial, 
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terutama dalam definisi tentang kerja dan kesenangan. Kekuatan televisi 

terletak pada kemampuannya membuat orang menggunakan televisi demi 

kesenangan dan kemampuannya mempromosikan media dan aktifitas 

hiburan lainnya. 

Fakta bahwa televisi bisa dilihat sebagai sumber informasi dan 

juga sumber hiburan adalah dalam televisi terdapat berita-berita yang 

memiliki nilai informasi bagi yang menonton, bahkan iklanpun 

mengandung suatu informasi. selain itu diwaktu luang konsisten dengan 

pandangan dimana materi hiburan juga bersifat informasional, dan bahwa 

program-program informasional dikonstruksi dengan cara tertentu 

sehingga menyenangkan untuk ditonton. Informasi dan hiburan pada 

akhirnya tidak terbedakan. 

Kekuatan televisi terletak pada kemampuannya membayar sumber 

informasi, pada cara dimana televisi menggunakan sumber itu, pada apa 

yang dilakukan televisi terhadap informasi dirinya, pada pandangan 

tentang dunia yang dihadirkan televisi dari pengunaan sumber. Dalam 

istilah jurnalis, fakta-fakta tersebut bisa diringkas dalam istilah 5W + 1H 

(What, Where, Who, When, Why, + How), Yang pasti adalah informasi 

televisi ada dalam konteks industri informasi lain, seperti halnya hiburan 

(Ggraeme Burton, 2000 :81-82). 
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E.4.1 Sinetron 

Sinetron merupakan kepanjangan dari sinema elektronik yang 

berarti sebuah karya cipta seni budaya, dan media komunikasi pandang 

dengar yang dibuat berdasarkan sinematografi dengan direkam pada pita 

video melalui proses elektronik lalu di tayangan melalui stasiun televisi. 

Sinema elektronik atau lebih populer dalam akronim sinetron  

adalah istilah untuk serial drama sandiwara bersambung yang disiarkan 

oleh stasiun televisi. Sinetron pada umumnya bercerita tentang kehidupan 

manusia sehari-hari yang diwarnai konflik berkepanjangan. Seperti 

layaknya drama atau sandiwara, sinetron diawali dengan perkenalan 

tokoh-tokoh yang memiliki karakter masing-masing. Berbagai karakter 

yang berbeda menimbulkan konflik yang makin lama makin besar 

sehingga sampai pada titik klimaksnya. Akhir dari suatu sinetron dapat 

bahagia maupun sedih, tergantung dari jalan cerita yang ditentukan oleh 

penulis skenario. Dibuatnya sinetron menjadi berpuluh-puluh episode 

kebanyakan karena tujuan komersial semata-mata, sehingga dikhawatirkan 

menurunkan kualitas cerita, yang akhirnya membuat sinetron menjadi 

tidak lagi mendidik, tetapi hanya menyajikan hal-hal yang bersifat 

menghibur. 

 

  

 

 

http://id.wikipedia.org/wiki/Drama
http://id.wikipedia.org/wiki/Sandiwara
http://id.wikipedia.org/wiki/Stasiun_televisi
http://id.wikipedia.org/wiki/Drama
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E.4.2 Macam-Macam Sinetron 

  Adapun macam-macam kategori suatu sinetron adalah : 

1). Sinetron Lepas, Sinetron lepas adalah sinetron yang langsung selesai 

saat penayangan itu juga. Sinetron ini berisi satu episode saja. Sehingga 

cerita yang disajikan akan berakhir saat jam tayang selesai. Karena jam 

tayang yang pendek,sinetron jenis ini biasanya mengangkat tema-tema 

yang ringan agar pesan yang disampaikan tertangkap oleh pemirsa yang 

melihat. Pada sekarang ini,banyak paket jenis ini yang ditawarkan oleh 

televisi karena memeng ceritanya tidak bertele-tele. 

2). Sinetron Seri, Sinetron seri adalah sinetron yang jumlah episodenya 

banyak. Kendati jumlah episodenya banyak, masing-masing episode 

tersebut tidak berkaitan dengan episode selanjutnya, karena cerita yang 

disuguhkan akan selesai pada waktu itu juga. Kecuali karakter tokoh-tokoh 

utamanya yang akan tetap seperti awal tayang. Karenanya menonton 

sinetron seri tidak harus berurutan. Sinetron seri ini bisa berjenis drama 

atau komedi. 

3). Sinetron Serial, Sinetron serial adalah sinetron yang masing-masing 

episodenya bersambung. Jadi cerita yang disajikan dalam sinetron serial 

ini belum selesai pada hari itu juga, akan tetapi ada kelanjutannya pada 

hari selanjutnya. Cerita yang diambil dalam sinetron jenis ini biasanya 

bercerita tentang kekomplekan masalah hidup. Pada perkembangannya 

sekarang,banyak sinetron serial yang mengambil ide cerita pada cerita 

bersambung dari buku atau koran akan tetapi ada juga yang berasal dari 
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ide murni seorang pembuat sinetron. Sehingga kalau dilihat dari asal usul 

jenis serial ini dapat ditaksir bahwa masing-masing episode dalam sinetron 

ini bersambung dan bersebab akibat. Karena itu untuk sinetron serial ada 

kemungkinan untuk dipanjang-panjangkan atau ada sekuel dari sinetron 

pertamanya. Meskipun episodenya banyak, akan tetapi sinetron serial ini 

bisa diketahui kapan episode keseluruhan berakhir.  

4). Sinetron Miniseri, Sinetron miniseri adalah sinetron yang jumlah 

episodenya biasanya di bawah sepuluh episode. Sinetron berjenis miniseri 

tidak akan dilanjutkan lagi jumlah episodenya. Lantaran sebagai miniseri 

dia adalah sebuah karya yang utuh dan selesai. Miniseri bukanlah sinetron 

yang panjang yang penyiarannya dipisah-pisahkan dan dipilah-pilah 

karena jatah tayang yang sedikit. Apabila terjadi pemanjangan episode 

karena banyak peminatnya, miniseri tidak berubah, dia tetaplah sebuah 

miniseri. Sementara episode lanjutannya disebut sebagai pseudo-miniseri. 

5). Sinetron Maksiseri, Sinetron maksiseri adalah sinetron yang jumlah 

episode dan kapan berakhirnya tidak diketahui. Sinetron maksiseri berasal 

dari sinetron seri atau serial yang dipanjangakan karena banyaknya 

peminat atau ratting yang tinggi. Dalam hal ini sinetron Tukang Bubur 

Naik Haji termasuk dalam sinetron maksiseri. 
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E.4.3 Jenis-jenis Sinetron 

  Sinetron terbagi kedalam beberapa jenis, diantaranya sebagai 

berikut: 

a. Tragedi, sebuah sinetron dapat dikatakan berjenis tragedi bila, 

berhubungan dengan objek yang serius, pelaku utama harus 

merupakan orang penting dan heroik, tidak ada keyakinan kuat 

yang akan ditempatkan pada ko-insiden atau perubahan dan 

segala insiden haruslah wajar, terdapat hal yang berkaitan 

dengan rasa kasihan terhadap nasib tokoh utama dan takut 

mengalami nasib yang sama dengan tokoh utama. 

b. Komedi, syarat yang harus ada dalam sinetron komedi adalah, 

memerankan suatu objek ringan, memerankan kejadian atau 

peristiwa yang mungkin seakan-akan terjadi muncul dari tokoh, 

kelucuan yang dihasilkan merupakan sejenis humor yang serius 

dan kelucuannya tidak dibuat-buat 

c. Melodrama,  sinetron melodrama haruslah memerankan suatu 

objek yang serius, akan tetapi pada tokohnya tidak se-otentik 

yang terdaoat dalam tragedi, rasa kasihan yang sentimentil 

lebih ditonjolkan, tokoh utama biasanya menamg. 

d.  Farce atau biasa disebut komedi situasi (sitkom), sebuah 

sinetron dapat dianggap sebagai sinetron komedi situasi bila, 

kejadian dan tokoh mungkin terjadi dan ada tetapi kecil 
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kemungkinannya, menimbulkan kelucuan seenaknya, bersifat 

episodic, segala sesuatunya muncul dari situasi, bukan tokoh. 

 

E.4.4 Sinetron Religi Komedi 

  Sinetron religi adalah, sinetron yang bernuansa islam, mengisahkan 

kultur agama dan mempunyai tujuan sebagai penyampaian pesan 

keagamaan dan bisa diartikan sebagai sarana berdakwah. 

Sinetron religi komedi bisa diartikan sebagai sinetron yang 

mengisahkan kultur agama muslim yang diaplikasikan dengan guyonan-

guyunan ringan, yang diambil dari kehidupan sehari-hari dan terkadang 

memang terjadi dalam masyarakat. Hal ini bertujuan agar masyarakat 

biasa lebih mudah menerima pesan-pesan dakwah yang ada. 

 

 E.5.1 Khalayak (Audiens) 

Khalayak atau biasa disebut dengan istilah Audiens adalah salah 

satu aktor dari proses komunikasi, karena itu unsur khalayak tidak boleh 

diabaikan. Khalayak dalam studi komunikasi bisa berupa individu, 

kelompok dan masyarakat. 

Dalam buku Pengantar Ilmu Komunikasi yang ditulis oleh Hafied 

Cangara (2011), ada 3 aspek yang perlu diketahuiseorang komunikator 

menyangkut khalaya, yakni aspek sosiodemografik, aspek profil 

psikologis, dan aspek karakteristik perilaku khalayak. 
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Dari aspek sosiodemografik, komunikator perlu memahami hal-hal 

sebagai berikut, 1)Jenis Kelammin; 2)Usia; 3)Lokasi; 4)Lokasi; 5)Tingkat 

pendidikan; 6)Bahasa;7)Agama; 8)Pekerjaan; 9)Ideologi dan 10)Pemilikan 

media. 

Sedangkan dari aspek psikologis, ialah memahami khalayak dari 

segi kejiwaan, diantaranya adalah sebagai berikut: 

1. Emosi, apakah mereka rata-rata memiliki temperamen 

mudah tersinggung, sabar atau periang. 

2. Bagaimana pendapat-pendaat mereka. 

3. Adakah keinginan mereka yang perlu dipenuhi ? 

4. Adakah selama ini mereka menyimpan rasa kecewa, 

frustasi atau dendam. 

Kemudian dari asperk karakteristik khalayak, perlu diketahui hal-

hal sebagai berikut; 1)Hobi; 2)Nilai dan Norma; 3)Mobilitas 

Sosial; 4)Perilaku Komunikasi (Cangara, 2011:159-161) 

 

E.5.2 Audiens Aktif 

Audiens sebagai producer of meaning yang aktif akan menciptakan 

makna, bukan hanya sebagai  konsumen dari isi media. Christine Geragty 

(Geragthy dan Lusted, 1998) berkomentar bahwa „menonton televisi bisa 

dipahami dalam beragam konteks yang bisa jadi menghubungkannya 

dengan tatanan sosial atau mengkaitkannya dengan hiburan dan format-

format komunikasi lainnya. Namun, lagi-lagi melihat bagaimana orang 
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menonton televisi tidak sama seperti mengetahui apa yang mereka 

pikirkan, dan juga tidak sama seperti mengetahui apa pengaruh tontonan 

itu atas mereka. 

Istilah audiens mengandung konotasi kepasifan, penerimaan, yang 

tidak didukung oleh bukti kebiasaan-kebiasaan pemirsa. Pemirsa televisi 

bersifat aktif dalam berbagai hal. Ini bertentangan dengan klise yang 

dipegang teguh mengenai audiens yang berhenti berfikir. Ada riset tentang 

perilaku pemirsaan yang dengan gamblang menunjukkan bahwa orang-

orang melakukan berbagai hal pada saat televisi menyala, terdapat perilaku 

interaktif-berkomentar dan berdiskusi mengenai program yang tengah 

ditayangkan. Terdapat proses mental aktif yang dilakukan oleh audiens 

pada saat menonton. 

Audiens menggunakan televisi dalam rangka memenuhi kebutuhan 

batin untuk berhubungan dengan diri sosial dan dengan citra-diri. 

Kebutuhan-kebutuhan itu bisa dirangkum sebagai berikut: 

 Kebutuhan akan informasi 

 Kebutuhan akan identitas 

 Kebutuhan akan interaksi sosial 

 Kebutuhan akan pengalihan perhatian 

Keterlibatan aktif audiens dengan televisi sudah dipakai dalam 

kajian budaya. Keterlibatan aktif audiens ini dilihat sebagai cara 

menciptakan makna, menciptakan budaya, dan melakukan kontrol 

(Burton, 2011:304). 
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Menurut Frank Biocca (dalam Syahputra, 2006:89) memaparkan 

ada lima ciri audiens aktif yaitu : 

1.Selectivity, mempunyai pilihan selektif dalam menggunakan media. 

2.Utilitarianisme,penggunaan media ditujukan untuk memenuhi kebutuhan 

dan tujuan tertentu. 

3. Itentionality, secara implisit mengakui penggunaan isi media untuk 

maksud tertentu. 

4. Involvement, audiens secara aktif mengikuti, berpikir tentang dan 

menggunakan media. 

5. Impervious to influence, sangat tidak mudah terbujuk oleh media itu 

sendiri. 

 

F. Penelitian Terdahulu 

 Penelitian sejenis terdahulu yang mengandung kata kunci Sinetron 

Religi dan Study Resepsi dilakukan oleh : 

1. Stevany Giar P (2012, Universitas Muhammadiyah Malang) dengan 

judul “Pelanggaran Norma Sosial Dalam Program Acara Sinetron 

di Televisi (Analisis Isi Pada Sinetron Religi Islam KTP di SCTV)” 

dengan menggunakan Teori Tanggung Jawab Sosial (Social 

Responbility Theory) dan tipe penelitian kuantitaif, hasil penelitian 

yang diharapkan adalah data mengenai seberapa banyak frekuensi 

pelanggaran norma sosial yang muncul dalam sinetron Islam KTP di 

SCTV,  dengan kesimpulan bahwa pelanggaran norma kesopanan 
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dengan indikator membentak mempunya frekuensi kemunculan 

terbanyak dibanding dengan kategori dengan indikator lain. Hal ini 

membuktikan bahwa membentak merupakan salah satu tindakan yang 

kurang pantas tampil dalam tayangan sinetron pada jam prime time, 

karena penonton anak-anak dan remaja yang masih memerlukan 

bimbingan bisa terpengaruh. 

2. Dilakukan oleh Nur Mawaddati Miladiyah (2012, Universitas 

Muhammadiyah Malang) dengan judul “Pemaknaan Penonton 

Terhadap Kehidupan Remaja Dalam Sinetron Arti Sahabat di 

Indosiar (Study Resepsi pada Siswa SMA Muhammdiyah 1 

Gresik)” menggunakan metode penelitian kualitatif interpretatif. 

Kesimpulan dari penelitian ini adalah setiap individu terbentuk dengan 

cara yang berbeda-beda sesuai dengan latar belakang mereka. 

Berdasarkan hasil penelitian sinetron ini, ditemukan bahwa keberadaan 

audiens masuk kedalam kategori tipe negosiasi. Kendati penonton 

dapat secara sadar bersikap aktif dalam memaknai sinetron “Arti 

Sahabat” sesuai dengan latar belakang dan pengalaman masing-

masing, namun kuatnya hegemoni yang disuntikkan melalui psikologis 

setiap individu tanpa disadari dapat membawa penonton ke dalam 

ranah budaya populer yang secara perlahan pula dapat membuat hal 

yang semula dianggap aneh menjadi wajar dan tidak tabu untuk 

dilakukan. 
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G. Fokus Penelitian 

Pembatasan masalahnya adalah mengenai 3 posisi audiens yang 

dinyatakan oleh Stuart Hall (Dominant hegemonic reading, Negotiated 

reading, Oppotional reading) dalam menginterpretasi sinetron Tukang 

Bubur Naik Haji RCTI. 

 

H. Metode Penelitian 

H.1 Pendekatan dan Tipe Penelitian 

 Jenis pendekatan dan tipe penelitian ini berupa kualitatif deskriptif. 

Data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-

angka. Semua yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap 

penelitian, dengan demikian laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan 

data untuk memberi gambaran penyajian laporan (Moleong, 2000:6). 

 Dalam hal ini, penulis mendeskripsikan pernyataan dari jawaban-

jawaban subjek sesuai dengan kategori mengenai pemaknaan/interpretasi 

mereka tentang sinetron religi komedi Tukang Bubur Naik Haji. 

 

H.2 Studi Resepsi 

Studi resepsi sebenarnya terfokus pada oposisi dan negosiasi 

audiens terhadap media. Studi ini tentunya untuk mengetahui sejauh mana 

interpretasi/penafsiran audiens terhadap teks media. Dengan kata lain, 

makna teks bagi audiens itulah yang dimaknai oleh peneliti. Menurut 

Nurmawaddati dalam bukunya Barker (2009) Para perintis studi resepsi/ 
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reception studies atau studi konsumsi menyatakan bahwa apapun yang 

dilakukan analisis makna tekstual sebagai kritik masih jauh dari kepastian 

tentang makna yang teridentifikasi yang akan diaktifkan oleh 

pembaca/audiens. Yang dimaksud adalah bahwa audiens merupakan 

pencipta aktif makna dalam kaitannya dengan teks. Sehingga audiens yang 

terbentuk dengan cara yang berbeda akan mengerjakan makna yang 

berbeda pula. Studi resepsi/reseption studies adalah cara penonton 

mengkonstruksi, menegosiasi, menampilkan aneka ragam makna dan 

identitas bergender (Nurmawaddati, 2012:32). 

Berkaitan dengan penerimaan atau pemaknaan pesan media oleh 

audiens, menurut Stuart Hall dalam Eriyanto (2009:94) ada tiga bentuk 

pembaca atau hubungan antara penulis dan pembaca dan bagaimana pesan 

itu dibaca oleh keduanya, antara lain : 

1. Dominant Hegeminic Reading (Posisi pembaca dominan) 

Posisi ini terjadi ketika penulis menggunakan kode-kode yang bisa 

diterima umum, sehingga pembaca akan menafsirkan dan membaca 

pesan/tanda itu dengan pesan yang sudah diterima umum tersebut. 

Disini secara hipotesis dapat dikatakan tidak terjadi perbedaan 

penafsiran antara penulis dengan pembaca. Ini terjadi ketika penulis 

menggunakan kode-kode professional sehingga hampir tidak ada beda 

penafsiran yang tajam antara pembaca. Penulis bisa jadi juga 

menggunakan kode-kode budaya, posisi politik yang diyakini dan 

menjadi kepercayaan dari pembaca, sehingga ketika pesan dalam 
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bentuk kode-kode itu sampai ditangan pembaca akan terjadi 

kesesuaian. Apa yang dikatakan oleh penulis ditafsirkan dengan 

pembacaan umum oleh khalayak pembaca. 

2. Negotiated Reading (Pembaca yang dinegosiasi) 

Dalam posisi ini, tidak ada pembaca dominan. Yang terjadi adalah 

kode apa yang disampaikan penulis ditafsirkan secara terus menerus 

diantara kedua belah pihak. Penulis disini juga menggunakan kode 

atau kepercayaan politik yang dipunyai oleh khalayak, tetapi ketika 

diterima oleh khalayak, tidak dibaca dalam pengertian umum, tetepi 

pembaca akan menggunakan kepercayaan dan keyakinan tersebut dan 

dikompromikan dengan kode yang disediakan oleh penulis. 

3. Oppotional Reading (Pembaca oposisi) 

Posisi ini merupakan kebalikan dari posisi yang pertama. Dalam posisi 

pembacaan pertama, khalayak disediakan penafsiran yang umum, dan 

tinggal dipakai secara umum dan secara hipotesis sama dengan yang 

ingin disampaikan oleh penulis. Sementara itu, dalam posisi ketiga ini, 

pembaca akan menandakan secara berbeda atau membaca secara 

berseberangan dengan apa yang ingin disampaikan oleh khalayak 

tersebut. Pembacaan oposisi ini muncul kalau penulis tidak 

menggunakan kerangka acuan budaya atau kepercayaan politik 

khalayak pembacanya, sehingga pembaca akan menggunakan 

kerangka budaya atau politik tersendiri. 
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Dalam hal ini, warga Dusun Sukotirto berposisi sebagai pembaca atau 

audiens. Audiens tidak semata-mata menyetujui makna pesan yang ada 

didalam sinetron Tukang Bubur Naik Haji RCTI, namun audiens akan 

mengkompromikan tayangan yang ada dalam sinetron tersebut dengan 

menggunakan kepercayaan dan keyakinan, sesuai dengan latar belakang 

yang mereka miliki. 

Jika audiens tidak setuju dengan materi/isi acara sinetron yang 

dimaksudkan oleh pembuat pesan/tim produksi, maka audiens termasuk 

dalam kategori opposisi (oppositional reading). Makna yang dihasilkan 

oleh audiens berbeda dengan diinginkan oleh pembuat acara, ini 

dikarenakan audiens menciptakan makna/interpretasi tersediri sesuai 

dengan apa yang mereka pikirkan. Berbagai macam makna yang 

dihasilkan oleh audiens tersebut terkait dengan konsep khalayak aktif, 

dimana audiens dilihat sebagai pihak yang lebih aktif dalam membuat 

keputusan mengenai bagaimana menggunakan media. 

 

H.3 Subjek Penelitian 

Subjek penelitian ini adalah warga Dusun Sukotirto Desa Badang 

yang memirsa sinetron Tukang Bubur Naik Haji pada kurun waktu 

penelitian. 

Peneliti akan menentukan subjek penelitian dengan cara purposive 

sampling, yakni teknik pengambilan sampel sumber data dengan 

pertimbangan tertentu. Pertimbangan atau kriteria dalam penelitian ini 
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adalah warga yang memirsa, memahami dan mampu menjawab 

pertanyaan peneliti tentang sinetron tukang bubur naik haji. Jumlah subjek 

yang menjadi sumber dari penelitian ini adalah 7 orang dari 579 warga 

Dusun Sukotirto. 

Pengambilan subjek dilakukan peneliti dengan cara menemui 

beberapa warga secara personal, kemudian menggali informasi mengenai 

sinetron tukang bubur naik haji. Dari beberapa pernyataan yang 

diungkapkan oleh subjek ditemukan 7 orang subjek yang menurut peneliti 

memenuhi kriteria dalam penelitian ini. 

 

H.4 Teknik Pengumpulan Data 

 Wawancara  

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. 

Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara 

(interviewer) yang mengajukan pertanyaan, yang diwawancarai 

(interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu 

(Moleong, 2000: 135). 

Dalam melaksanakan wawancara, peneliti mendatangi rumah 

warga yang dianggap memenuhi kriteria yang telah ditentukan, 

kemudian peneliti memberikan beberapa petanyaan mengenai 

sinetron tukang bubur naik haji RCTI. Hasil wawancara dicatat dan 

direkam oleh peneliti. Hal ini bertujuan untuk mempermudah 

peneliti untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Peneliti 
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menggunakan wawancara semistruktur (Semistructure Interview), 

dimana tujuan dari wawancara ini jenis ini adalah untuk 

menemukan permasalahan secara lebih terbuka, pihak yang diajak 

wawancara diminta pendapat, dan ide-idenya. 

 

 Dokumentasi 

Guna mendukung dan melengkapi data penelitian, peneliti juga 

menggunakan dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data. 

Dokumentasi adalah data/dokumen yang dimiliki orang lain, yang 

akan digunakan oleh peneliti guna mendukung kelengkapan 

penelitian. 

Untuk memperoleh data/dokumen Dusun Sukotirto Desa 

Badang, peneliti mendatangi kantor kecamatan dan bertemu 

langsung dengan pengurus desa, seperti kepala desa/lurah daerah 

tersebut. 

Peneliti juga memanfaatkan penelitian-penelitian terdahulu, 

internet, artikel serta jurnal untuk mendapatkan data-data mengenai 

sinetron tukang bubur naik haji RCTI. 

 

H.5 Teknik Analisa Data 

 Dalam penelitian ini, teknik yang digunakan adalah teknik analisis 

model Miles and Hibermand yang diungkapkan dalam bukunya Sugiono, 

aktifitas dalam analisis data yaitu, data collection, data reduction, data 
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display, dan conclution drawing/verivication. Model analisis ini 

ditunjukkan dalam gambar berikut:  (Sugiono, 2009 : 338-345). 

 

 

 

 

 

 

Gambar : Komponen dalam analisa data (interactive model) 

Data Reduction (reduksi data), mereduksi data berarti peneliti 

merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal 

yang penting, dicari tema dan polanya, dan membuang yang tidak perlu. 

Data Display (penyajian data), penyajian data yang dilakukan oleh 

peneliti adalah dalam betuk hubungan antar katagori. Maksudnya disini 

adalah, jawaban dari subjek diklasifikasikan sesuai dengan beberapa 

kategori yang menjadi analisis data peneliti. Penyajian data dalam 

penelitian adalah kualitatif dengan texs yang bersifat naratif. 

Conclusin/Verifikasi (menarik kesimpulan), tahap terakhir yaitu 

penarikan kesimpulan yang merupakan gabungan dari penarikan 

kesimpulan sementara sejak pengumpulan data yang dilakukan. 

Kesimpulan-kesimpulan awal tersebut diverifikasi dan dirumuskan 

menjadi kesimpulan final. 

 

Data Collection 

Data Reduction 

Data Display 

Conclution 

/verifying 
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H.6 Pengujian Keabsahan Data 

 Untuk menguji keabsahan data penelitian, peneliti menggunakan 

triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemerikasaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan 

pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Denzin (1978) 

membedakan empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang 

memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik, dan teori (Moleong, 

2000:178) 

 Peneliti menggunakan 2 jenis teknik pemeriksaan keabsahan data, 

yaitu sumber dan metode. Triangulasi sumber adalah jika informasi 

tertentu misalnya ditanyakan kepada responden yang berbeda atau antara 

responden dan dokumentasi. Sedangkan Triangulasi metode adalah jika 

informasi atau data yang berasal dari hasil wawancara misalnya, perlu 

diuji dengan hasil observasi dan seterusnya (Hamidi, 2004:83). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


