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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Kesenian dan kebudayaan adalah elemen identitas yang tidak terlepas 

pada sebuah negara. Salah satunya pada negara kita Indonesia, yang mempunyai 

beragam seni dan budaya yang kaya. Sebagaimana hal tersebut akan melekat pada 

masyarakat yang harus dirawat agar tidak punah dari identitas negaranya. Seperti 

halnya dengan perkembangan seni pertunjukan di Indonesia yang kini sudah 

tergeser karena adanya pergeseran budaya yang semakin tajam oleh pengaruh 

globalisasi dan sikap masyarakat yang kekinian. Aspek pelestarian budaya yang 

sudah menjadi tonggak kewajiban masyarakat Indonesia dikalangan generasi 

muda bangsa, menjadi salah satu kunci untuk terus melestarikan budaya-budaya 

tradisional dengan cara mengkomunikasikan masalah sosial, politik, budaya dan 

ekonomi melalui seni pertunjukan. 

Melalui kacamata dari dunia seni pertunjukan Indonesia, sebagaimana seni 

pertunjukan harus mempunyai elemen-elemen tersendiri sebagai unsur dasar seni 

yang baik dan seimbang. Diantaranya adalah unsur sastra, unsur musik, unsur tari 

(gerak) dan unsur drama. Dari elemen-elemen seni itulah yang akan nantinya 

digabungkan menjadi sebuah karya yang sempurna. Penggabungan dari elemen 

tersebut diambil titik tengah untuk dijadikan komposisi yang seimbang pada 

penyampaian sebuah naskah oleh beberapa lakon untuk menyampaikan elemen-
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elemen seni tersebut melalui pementasan atau seni pertunjukan. Seorang lakon 

dalam sebuah naskah dapat menyampaikan pesannya melalui dialog atau 

percakapan membutuhkan pemaknaan pesan tersendiri melalui konsep-konsep 

kualitas intrinsiknya. Sama halnya dengan seorang aktor dituntut agar pesan yang 

ada dalam sebuah naskah dapat tersampaikan kepada khalayak dengan saluran 

pesan yang konkrit dan jelas agar  dapat diterima oleh penonton dengan baik. 

Seringkali, isi pesan yang ada dalam sebuah naskah dapat diartikan berbeda pada 

beberapa sutradara maupun aktor yang mempunyai lakon tersendiri dalam naskah 

sebuah seni pertunjukan. Hal ini, dapat diasumsikan bahwa pemaknaan pesan 

dalam naskah mempunyai perbedaan interpretasi tersendiri, tergantung dengan 

presepsi pada seseorang yang membaca ataupun mengimplimentasikan naskah 

tersebut. Begitu juga dengan komunikasi, bagaimana seorang komunikan akan 

menerima pesan dari komunikator untuk memaknai isi pesannya dengan baik 

maka harus ada proses komunikasi yang baik pula. Pada dialog aktor dalam 

sebuah pementasan, seringkali mendapati perbedaan makna pesan oleh beberapa 

penonton yang menyaksikan pementasan. Permasalahannya bukan karena aktor 

menyampaikan dialog isi pesan dengan teknik yang salah, namun karena 

komunikasi seni yang dijalin dengan beberapa penonton pada aktor mempunyai 

pemaknaan yang berbeda. Dalam hal ini, penonton diharuskan memahami isi 

pesan pada dialog atau percakapan melalui presepsi masing-masing untuk dapat 

mengimplementasikan isi pesan naskah melalui dialog aktor kedalam 

permasalahan sosial, politik, maupun di kehidupan sehari-hari. 
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Gerbner (1958) menyebutkan komunikasi sebagai suatu interaksi sosial 

melalui pesan-pesan yang dapat diberi sandi (kode) secara formal, simbolis atau 

penggambaran peristiwa tentang beberapa aspek budaya yang sama-sama 

dimiliki. Satu diantara sejumlah pengertian yang banyak digunakan bahwa 

komunikasi adalah : “Penyampaian informasi, ide perasaan, keterampilan, dan 

lain-lain melalui penggunaan simbol-simbol kata-kata, gambar, angka, tulisan dan 

lain-lain. Peristiwa itu adalah kegiatan atau proses yang biasanya disebut 

komunikasi”.1 

Dalam prinsip komunikasi, komunikasi mempunyai dimensi isi dan 

dimensi hubungan, dimana dimensi komunikasi merujuk pada komunikasi secara 

verbal yang menunjukkan isi komunikasi apa yang dikatakan, sedangkan pada 

komunikasi hubungan menunjukkan pada komunikasi secara non verbal, 

sebagaimana cara mengisyaratkan  pesan terhadap komunikan agar dapat 

ditafsirkan dengan baik. Melalui media, pesan yang akan disampaikan dari sebuah 

naskah akan dipahami secara objektif jika konten yang disampaikan oleh 

komunikator atau dalam hal ini disebut aktor sepaham dengan pemaknaan isi 

naskah kemudian disalurkan melalui dialog berupa komunikasi verbal maupun 

komunikasi non verbal kepada penonton dengan memainkan nada, artikulasi, dan 

speed dialog dan dengan gaya atau gesture (bahasa tubuh) aktor untuk memenuhi 

kebutuhan panggung. 

                                                             
1 Reed H. Blake, Edwin O. Haroldsen, Taksonomi Konsep Komunikasi, Papyrus, Surabaya, 2003, hal. 
2 
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Bahasa verbal adalah sarana utama untuk menyatakan pikiran, perasaaan, 

dan maksud kita. Bahasa verbal menggunakan kata-kata yang merepresentasikan 

berbagai aspek realitas individual kita. Konsekuensinya, kata-kata adalah 

abstraksi realitas kita yang tidak mampu menimbulkan reaksi yang merupakan 

totalitas objek atau konsep yang diwakili oleh kata-kata itu.2 

Sedangkan, menurut Larry A. Samover dan Richard E. Porter, komunikasi 

nonverbal mencakup semua rangsangan (kecuali rangsangan verbal) dalam suatu 

setting komunikasi, yang dihasilkan oleh individu dan penggunaan lingkungan 

oleh individu, yang mempunyai nilai pesan potensial bagi pengirim atau 

penerima; jadi definisi ini mencakup perilaku yang disengaja juga tidak disengaja 

sebagai bagian dari peristiwa komunikasi secara keseluruhan; kita mengirim 

banyak pesan nonverbal tanpa menyadari bahwa pesan-pesan tersebut bermakna 

bagi orang lain.3 

Berhubungan dengan komunikasi dan seni pertunjukan, bahwa seringkali 

sebuah seni pertunjukan yang dipentaskan memiliki kesalahpahaman pada 

berbagai pihak yang mengimplementasikan bagaimana jalannya naskah seni 

pertunjukan tidak sesuai dengan ide pemikiran pesan yang disampaikan, tetapi hal 

ini bukan karena alasan bagaimana seni pertunjukan yang dipentaskan itu tidak 

benar melainkan lebih disebabkan oleh kurang lancarnya komunikasi dalam seni. 

Komunikasi dalam seni pun akan berhasil jika didukung oleh keadaan sekitar 
                                                             
2 Deddy Mulyana, Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2008, hal. 261 
3 Ibid., hal. 343 
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ketika memang komunikator dan komunikan mempunyai kesadaran intuisi 

sebagaimana apa yang dirasakan dan dipikirkan manusia benar-benar sama pada 

suatu titik ide dan gagasan struktur pesan yang disampaikan. Namun, beberapa 

gagasan mengenai seni terkandung sebuah aliran seniman yang menganggap 

bahwa isi tidak penting dalam benda seni, melainkan yang penting adalah bentuk 

demi bentuk itu sendiri. Aliran ini disebut dengan disinterestedness (ketanpa-

pamrihan) atau secara popular dikenal dengan istilah seni untuk seni.4 

Banyak sekali pada proses kreatif yang digarap oleh seniman dalam 

sebuah seni pertunjukan mengarah pada permasalahan sosial, politik, ekonomi 

dan budaya yang secara global memaparkan permasalahan yang timbul dan rumit 

dari nilai-nilainya. Dari permasalahan yang rumit inilah yang akan menyebabkan 

sebuah proses kreatif dan upaya apresiasi berbeda-beda dalam penyelesaian 

pemaparan identifikasi masalah nilai masing-masing. Dalam perbedaan 

penyelesaian dan pemaparan identifikasi masalah, muncullah sebuah interpretasi 

yang berbeda pula untuk menangkap sebuah isi pesan komunikasi didalam proses 

penerimaanya. Dan akan menjadi sebuah boomerang bagi komunikator maupun 

komunikan untuk menjelaskan nilai dari permasalahan yang timbul tersebut 

menjadi sebuah presepsi yang kuat bagaimana nilai yang dikandung oleh 

permasalahan itu akan dipecahkan dalam bentuk nilai ekstrinsik atau nilai 

intrinsik yang dikandung dari pesan yang disampaikan tersebut menjadi sebuah 

karya. 
                                                             
4 Jakob Sumardjo, Filsafat Seni, ITB, Bandung, 2000, hal. 27 
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Disinilah peneliti menganggap ada sebuah permasalahan yang dapat 

menyebabkan perbedaan presepsi dari sebuah pesan yang disampaikan menjadi 

sebuah kebingungan atau bahkan menjadi sebuah ketidakjelasan bagaimana isi 

pesan yang diterima tidak semapan dengan proses penerimaan. Pun kecurigaan 

pada permasalahan ini yang nantinya akan menjadi sebuah hipotesa pada 

komunikasi dan seni pertunjukan apakah mengalami garis lurus dan simetris atau 

malah menarik garis yang tidak lurus dan selanjutnya menjadi hambatan pada 

proses dari kualitas bentuk nilai keindahan atau nilai seni komunikasi itu sendiri 

yang bersifat subjektif. 

Untuk menjalin komunikasi seni di Indonesia, orang harus banyak belajar 

dari berbagai konteks nilai seni, kalau komunikasi itu diharapkan sehat dan penuh 

makna. Konteks seni yang masuk Indonesia berasal dari sejarah konteks seni 

Barat, seni Timur (Islam, Cina, India, Jepang, Asia Tenggara) dan konteks seni 

Indonesia sendiri. Komunikasi seni di Indonesia belum mapan dari segi konteks 

nilai-nilanya. Begitu banyak konteks nilai seperti zaman menara Babil. 

Kekacauan bahasa atau struktur inilah yang menyebabkan sulitnya membentuk 

komunikasi seni yang mapan di Indonesia sekarang.5 

Dalam seni pertunjukan misalnya, teater yang dipandang sebagai cabang 

seni ternyata mempunyai korelasi yang berhubungan dengan beberapa kajian 

komunikasi itu sendiri. Awaknya yang membahas mengenai persoalan-persoalan 

bisa disebut sebagai alat atau media yang berfungsi untuk mengkomunikasikan 
                                                             
5 Jakob Sumardjo, Op.cit., hal. 196 
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pesan kepada khalayak agar terlihat sebagaimana persis pesan dapat diterima dan 

diaplikasikan dalam realitas sehari-hari. 

Oleh karena itu, peneliti mengangkat objek permasalahan dari perbedaan 

interpretasi komunikasi dan seni pertunjukan sebagaimana pesan yang diproses 

untuk mencakup komunikasi sebagai dimensi isi dan dimensi hubungan yang 

merujuk pada saluran yang digunakan. Alasannya, karena seringkali penyampaian 

pesan yang dilakukan ini bisa saja mengalami hambatan dari penggunaan bahasa 

atau gerak yang bersifat verbal maupun non-verbal. Sedangkan pada dasarnya, 

proses komunikasi yang baik harus melibatkan transaksi yang sistematis dan 

komplementer yangmana nantinya akan terjalin sebuah hubungan dan 

penyesuaian diri antara komunikator dan komunikan dengan adanya efek perilaku 

komunikasi mereka sebagai prediksi pesan. Artinya, orang-orang memilih strategi 

tertentu berdasarkan bagaimana orang yang menerima pesan akan merespons. 

Untuk melakukan penelitian ini, peneliti akan mengangkat sebuah 

permasalahan global yang dikemas menjadi persoalan khusus dari sebuah naskah 

seni pertunjukan yang digarap dengan tema “Nyanyian Bukit Kapur” karya 

Lennon Machali seorang seniman dari Jawa Timur. Sebuah karya yang 

memaparkan persoalan nilai-nilai kehidupan dalam bentuk sosial, politik, 

ekonomi, dan budaya yang diproses melalui komposisi unsur drama, musik, sastra 

dan gerak (teatrikal) pada lakon yang akan dibawakan kedalam panggung seni 

pertunjukan. Alasan utama peneliti mengangkat naskah “Nyanyian Bukit Kapur” 

ini adalah karena permasalahan yang dibahas menyangkut tentang nilai kemajuan 
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dari sebuah wilayah atau kota yang harus dibayar dengan hilangnya ekosistem. 

Disini permasalahan wilayah yang dimaksud adalah kota Gresik, yang dulunya 

adalah kota yang mempunyai gunung kapur sebagai kekayaan alamnya, kini tidak 

lagi mempunyai sumber daya alam karena telah musnah dieksploitasi terus-

menerus dan menjadikannya sebuah kota industri yang penuh zat kimia akibat 

polusi pabrik. Dengan adanya permasalahan tersebut apakah dengan seni 

pertunjukan “Nyanyian Bukit Kapur” ini masyarakat kota Gresik bisa tergugah 

dan menarik perhatiannya sendiri untuk sadar pada keadaan ini atau hanya diam 

dari permasalahan keadaan kota tersebut. 

Selanjutnya, untuk menunjang penelitian mengenai pemaknaan pesan dari 

naskah “Nyanyian Bukit Kapur” ini, maka peneliti akan menggunakan studi kasus 

pada kelompok seni dari Cakrawala Gresik atau biasanya disebut Cager sebagai 

objek penelitian. Subjeknya adalah aktor dan penonton yang terlibat dalam proses 

pementasan dan berlangsung dari penciptaan ruang dan waktu yang sama pada 

sebuah naskah tersebut. Alasannya, karena kelompok tersebut mempunyai aliran 

teater simbolik dimana pertunjukan yang disajikan akan menggunakan simbol-

simbol, yangmana itu merupakan simbol verbal atau nonverbal sebagai bentuk 

komunikasinya yang mengakibatkan adanya perbandingan interpretasi pada pesan 

naskah dan akan dimaknai oleh aktor maupun penonton sebagaimana mungkin 

yang terdapat dalam isi naskah. 

Dari penjelasan singkat diatas, maka disinilah peneliti mengemas 

permasalahan menjadi sebuah judul: Interpretasi Aktor dalam Panggung Seni 
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Pertunjukan (Studi Kasus Aktor dan Penonton Pertunjukan “Nyanyian Bukit 

Kapur” karya Lennon Machali oleh Kelompok Cager di Gedung Wahana 

Ekspresi Poesponegoro Gresik). 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana interpretasi pesan aktor dalam panggung seni pertunjukan 

pada naskah “Nyanyian Bukit Kapur” karya Lennon Machali ? 

2. Bagaimana interpretasi penonton pada pesan yang disampaikan oleh 

aktor dalam naskah “Nyanyian Bukit Kapur” karya Lennon Machali ? 

3. Bagaimana perbedaan interpretasi pesan aktor dan penonton pada 

naskah “Nyanyian Bukit Kapur” karya Lennon Machali ?  

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah penelitian diatas, maka tujuan penelitian 

ini adalah untuk mendeskripsikan interpretasi pesan aktor, mendiskripsikan 

interpretasi penonton terhadap pesan aktor, dan menjelaskan perbedaan pesan 

aktor dan penonton dalam panggung seni pertunjukan yang dikemas dalam 

naskah “Nyanyian Bukit Kapur” karya Lennon Machali. 
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1.4 Kegunaan Penelitian 

a. Kegunaan Akademik 

Penelitian ini diharapkan sebagai dasar untuk melanjutkan atau melakukan 

penelitian baru bagi mahasiswa Ilmu Komunikasi mengenai interpretasi aktor dan 

penonton pada naskah seni pertunjukan khususnya dalam interpretasi pesan 

nonverbal didalam konteks komunikasi.  

b. Kegunaan Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran ataupun refrensi 

baru mengenai masalah yang terkait bagi masyarakat, aktor maupun penonton 

sebagai bentuk dari pengaplikasian teori terhadap implementasi masalah sosial, 

politik, ekonomi, dan budaya. Dan dapat memberikan pengetahuan baru pada 

aktor mengenai bagaimana interpetasi pemaknaan pesan kepada penonton dalam 

sebuah bentuk komunikasi verbal maupun nonverbal. 

 

 

 

 


