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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

Beberapa tahun lalu, sebuah motivasi sangatlah jarang dilakukan di 

Indonesia. Seseorang dapat mengikuti suatu motivasi jika memiliki uang yang 

cukup, karena satu acara motivasi membutuhkan biaya yang besar. Tapi, dewasa 

ini sebuah motivasi dapat ditemukan dimana saja, bahkan di televisi pun telah 

memprogramkan khusus untuk acara motivasi. 

Motivasi merupakan sebuah proses yang menjelaskan intensitas, arah, dan 

ketekunan seseorang dalam meraih tujuannya. Hubungan antara motivasi dan 

intensitas ialah seberapa orang rajin dalam berusaha. Program Acara merupakan 

jembatan untuk menghubungkan suatu motivasi agar mudah untuk diakses. 

Dengan pengemasan yang disesuaikan dengan Program Televisi, acara motivasi 

jadi terlihat lebih popular, mudah didapatkan dan dengan biaya kecil, karena 

khalayak hanya perlu memiliki sebuah pesawat televisi.  

Selain itu, studi mengenai hubungan yang terjadi antara media dan khalayak 

(pembaca, pemirsa, pengguna internet) menjadi perhatian utama antara industri 

media, akademisi, maupun pemerhati media dan masalah sosial saat ini. Media 

mampu menjadi stimuli individu untuk menikmati sajian pesan atau program 
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yang ditampilkan. Isi media mampu menjadi wacana perbincangan (penerimaan 

khalayak) yang menarik apabila dikaitkan dengan konteks budaya, misalnya efek 

dramatisasi visual yang ditimbulkan, pemirsa mampu mengkontruksi makna 

sesuai dengan teks dan konteks.  

Tradisi studi khalayak telah dimulai sejak tahun 1930 melalui penelitian efek 

isi media massa pada sikap publik, dimana institusi media massa merupakan 

kekuatan besar yang mampu memengaruhi khalayak yang dianggap pasif. 

Teori resepsi adalah versi teori tanggapan pembaca sastra yang menekankan 

penerimaan pembaca terhadap teks sastra. Hal ini lebih umum disebut penonton 

penerimaan dalam analisis model komunikasi. Dalam studi sastra teori resepsi 

berasal dari karta Hans Robert Jauss pada akhir tahun 1960.  

Program Acara Mario Teguh Golden Ways termasuk dalam acara motivasi 

pertama yang disiarkan melalui televisi. Program acara ini juga termasuk salah 

satu program talkshow yang cukup populer di Indonesia. Di tahun 2008, riset 

untuk kategori talkshow Mario Teguh Golden Ways 2,8%,  dan di tahun 2011 

program acara Mario Teguh Golden Ways masuk dalam 25 besar program acara 

paling banyak ditonton. 

Selain itu, Mario Teguh adalah salah seorang motivator yang  terpopuler di 

Indonesia. Dapat dikatakan bahwa dia adalah salah satu motivator yang luar 

biasa. Biasanya, Mario Teguh hadir setiap hari minggu malam di MetroTV. Hal 
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positif tidak selalu didapatkan Mario Teguh, banyak pula yang menolak dengan 

kata-kata motivasinya. Bagi sebagian  pendapat masyarakat yang telah 

ditemukan peneliti, Mario Teguh bisa dibilang menginspirasi dengan gaya 

bahasa yang kekinian.  

Golden Ways adalah motto atau kunci pengingat yang digunakan Mario 

Teguh sebagai motivator yang memiliki acara tersendiri di MetroTV. Selain 

ditampilkan langsung di televisi, acara tersebut juga disiarkan melalui MetroTV 

Streaming. Jadi, jika ada beberapa orang yang ketinggalan untuk menonton 

Mario Teguh Golden Ways, bisa menonton ulang di internet. 

Penelitian ini menggunakan anggota facebook Mario Teguh sebagai subjek 

penelitian. Berdasarkan hasil pra-observasi dalam situs AllFacebook.com, dalam 

artikelnya yang berjudul Mario Teguh is Third Most Engaging on Facebook, 

Fanpage milik Mario Teguh memiliki interaksi tinggi peringkat ketiga didunia, 

yakni sebanyak 930.352 interaksi dalam seminggu. Dimana posisi pertama dan 

kedua diduduki laman Jesus Daily dan The Bible dengan interaksi masing-

masing sebesar 1.809.810 (5.806.512 penggemar) dan 1.018.280 (7.503.184 

penggemar). Kedua laman tersebut adalah laman religious yang sangat aktif 

mengundang komentar dan tanggapan dari para penggemarnya. 

Penelitian ini didasari dengan adanya program acara Mario Teguh yang 

disiarkan di MetroTV. Peneliti ingin mengetahui bagaimana audiens memaknai 
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program acara tersebut. Peneliti menggunakan metode reception studies karena 

studi penerimaan berupaya menganalisisnya dengan mengungkap apa-apa yang 

ada / bersembunyi dibalik penuturan-penuturan audiens yang distudi. Peneliti 

berupaya mengungkap makna-makna terdalam dari fenomena tersebut. Penelitian 

ini dilakukan pada anggota facebook Mario Teguh, karena dalam komunitas 

tersebut jelas terlihat banyaknya yang menyukai Mario Teguh maupun acara 

Mario Teguh Golden Ways. 

 

B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana audiens anggota 

facebook Mario Teguh dalam memaknai program acara Mario Teguh Golden 

Ways di MetroTV?” 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pemaknaan audiens 

anggota facebook Mario Teguh tentang program acara Mario Teguh Golden 

Ways di MetroTV. 

 

D. Manfaat Penelitian 

     Manfaat dari penelitian ini adalah : 
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1. Manfaat Akademis. 

Manfaat penelitian ini adalah untuk menambah pengetahuan mahasiswa 

berupa ilmu tentang studi penerimaan dalam program acara Mario Teguh 

Golden Ways di MetroTV. Proses  penerimaan suatu program acara di 

Indonesia bukanlah hal yang mudah, dengan adanya penelitian ini tentu akan 

menambah wawasan mahasiswa komunikasi untuk mengetahui bagaimana 

studi penerimaan pada suatu program acara Mario Teguh Golden Ways di 

MetroTV. 

2. Secara Praktis. 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan serta dukungan 

untuk para audience dalam memaknai dan memahami suatu program acara, 

agar mereka dapat menerima acara televisi Mario Teguh Golden Ways. 

Setelah memahami dan memaknai program acara tersebut, diharapkan para 

audiens dapat menambah wawasan dalam kehidupannya. 

 

E. Kajian Pustaka 

E.1  Studi Resepsi (Reception Studies) 

Studi Resepsi ialah studi yang mencoba memberikan sebuah makna atas 

pemahaman teks media (cetak, elektronik, internet) dengan memahami 

bagaimana karakter teks media dibaca oleh khalayak. Individu yang 

menganalisis media melalui kajian reception memfokuskan pada 
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pengalaman dan pemirsaan khalayak (penonton/ pembaca), serta bagaimana  

makna diciptakan melalui pengalaman tersebut. Konsep teoritik terpenting 

dari reception studi adalah bahwa teks media penonton/ pembaca atau 

program televisi bukanlah makna yang melekat pada teks media tersebut, 

tetapi makna diciptakan dalam interaksinya antara khalayak (penonton/ 

pembaca) dan teks. Dengan kata lain, makna diciptakan karena menonton 

atau membaca dan memproses teks media.  

Dalam kajian komunikasi, studi penerimaan (reception studies) biasanya 

dipakai salah satu alternatif dalam riset audiens sebagai salah satu metode 

alternatif dalam riset audiens, kemunculan reception studies bukan sebagai 

reaksi terhadap metode survey dalam riset audiens (metode yang paling 

banyak dipakai) melainkan lebih sebagai alternatif dari metode analisis teks 

dalam studi media. Jadi, reception studies adalah makna yang ditemukan 

merupakan hasil pemaknaan pesan / teks media oleh audiens yang diteliti.  

 

E.1.1  Ciri-ciri Studi Resepsi : 

- Studi resepsi biasanya dipakai salah satu alternatif dalam riset audiens 

sebagai salah satu metode alternatif dalam riset audiens, kemunculan 

studi resepsi bukan sebagai reaksi terhadap metode survey dalam riset 
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audiens (metode yang paling banyak dipakai) melainkan lebih sebagai 

alternatif dari metode analisis teks dalam studi media. 

- Perbedaan teks media dan studi resepsi ialah jika dalam teks media, 

makna temuan penelitian dicapai melalui pemaknaan atas teks oleh 

peneliti sementara dalam studi resepsi, makna yang ditemukan 

merupakan hasil pemaknaan pesan / teks media oleh audiens yang 

diteliti.  

- Dalam studi resepsi, audiens diasumsikan sebagai individu-individu 

yang berada didalam dan menjadi bagian dari budaya massa (mass 

culture). Oleh karenanya dalam studi resepsi terdapat anggapan bahwa 

audiens menduduki posisi yang sebenarnya lemah dalam berhadapan 

dengan media. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E.1.2  Studi Khalayak dalam Komunikasi Massa 
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 Tradisi 
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Uses and 
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Studi 

Reception 

Media 

Ethnography 

Mulai 1930 1960 1970 1985 

Kata Kunci Efek Media Kebutuhan Makna Rutinitas 

Fokus Efek isis media 

massa pada 

sikap public 

Penggunaan 

media massa 

untuk 

memenuhi 

kebutuhan 

khalayak 

Khalayak 

antara isi 

media massa 

dan khalayak 

Rutinitas 

penggunaan 

media massa 

dalam 

kehidupan 

sehari-hari 

 

Khalayak 

dilihat 

sebagai 

Sasaran yang 

pasif 

Khalayak 

sebagai 

pengguna 

media yang 

aktif 

Khalayak 

sebagai 

active 

interpreter 

Khalayak 

sebagai 

active 

consumer 

Tokoh Paul Lazarfeld McQuail Morley,Ang Lull, 

Silverstone 

       Sumber : Lyytikainen (Jurnal Ilmiah Ido Prijana Hadi) 

Tabel 1.1. Perkembangan Studi Khalayak 

 

Studi resepsi sering kali dilakukan dengan kelompok diskusi. Sebagai 

contoh, orang-orang yang sering kali menggunakan jenis konten tertentu 

(penggemar) dikumpulkan bersama-sama untuk membahas bagaimana mereka 

memaknai suatu konten. Dalam kasus lain, mereka yang termasuk dalam 

kelompok rasa atau etnis tertentu dipilih agar dapat mengukur bagaimana 

kelompok ini secara rutin menilai konten media. Dalam beberapa kasus, peneliti 

melakukan wawancara mendalam untuk mengulik bagaimana seorang individu 

terlibat dalam “pembuatan makna”. 
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       Ahli sosiologi Pertti Alasuutari berpendapat bahwa peneliti penerimaan 

telah memasuki tahapan ketiga. Tahap pertama berkutat pada pendekatan 

pengodean penafsiran milik Hall. Tahap kedua di dominasi oleh studi etnografi 

yang dipelopori oleh Morley. Allasuutari menulis : (Stanley dan Denis 2010 : 

305-306) 

       “Generasi ketiga memunculkan sebuah kerangka luas yang mana orang 

membentuk media dan penggunaan media. Seseorang tidak perlu mengabaikan 

studi kasus etnografis terhadap khalayak atau analisis program individu, tetapi 

fokus utamanya tidak terbatas hanya mencari tahu mengenai penerimaan atau 

“pemaknaan” dari sebuah program oleh khalayak tertentu. Akan tetapi, 

tujuannya adalah untuk memahami “budaya media” kontemporer, terutama 

yang terlihat dalam peranan media sehari-hari, baik sebagai topik dan sebuah 

aktifitas yang dibentuk dan membentuk wacana ketika hal ini didiskusikan…. 

Gambaran besarnya yang harus disoroti, atau pertanyaan besar yang harus 

dikejar adalah tempat kebudayaan dari media di dunia kontemporer. Hal ini 

mungkin menimbulkan pertanyaan mengenai makna dan penggunaan program 

tertentu oleh sekelompok orang tertentu, tetapi juga termasuk pertanyaan 

mengenai kerangka di mana kita memahami media dan isinya sebagai sebuah 

realitas dan perwakilan atau penyimpangan dari realitas…. Program penelitian 

besar juga termasuk mempertanyakan peranan dari penelitian media itu 

sendiri.”  
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E.1.3 Kriteria Pembaca Teks 

Seperti dalam halnya keterkaitannya antara pemaknaan atau penerimaan 

pesan media oleh audiens, dan bagaimana hubungan antara pembuat teks dan 

pembaca teks. Menurut Hall (Eriyanto 2005 : 94-95) ada tiga bentuk bentuk 

pembacaan / hubungan antara penulis dan pembaca dan bagaimana pesan itu 

dibaca diantara keduanya : 

1. Posisi Pembaca Dominan (dominant hegemonic position). 

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. Penulis 

menggunakan kode-kode dan posisi yang diyakini dan menjadi 

kepercayaan pembaca, sehingga ketika pesan dalam bentuk kode-kode itu 

sampai di tangan pembaca akan menjadi kesesuaian. Apa yang 

ditandakan oleh penulis ditafsirkan dengan pembacaan umum oleh 

khalayak pembaca. 

2. Posisi Pembaca Negosiasi (negotiated code/position). 

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

kode apa yang disampaikan penulis ditafsirkan terus menerus di antara 

kedua belah pihak. Penulis di sini juga menggunakan kode atau 

kepercayaan politik yang dipunyai oleh khalayak, tetapi ketika diterima 

oleh khalayak tidak dibaca dalam pengertian umum, tetapi pembaca akan 
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menggunakan kepercayaan dan keyakinannya tersebut dengan dan 

dikompromikan dengan kode yang disediakan penulis. 

3. Posisi Pembaca Oposisi (operational code/position) 

Posisi ini merupakan kebalikan dari posisi yang pertama. Dalam 

posisi pertama, khalayak disediakan penafsiran yang umum, dan tinggal 

pakai secara umum dan secara hipotesis sama dengan apa yang ingin 

disampaikan oleh penulis. Sementara itu, dalam posisi ini, pembaca akan 

menandakan secara berbeda atau pembaca secara berseberangan dengan 

apa yang ingin disampaikan oleh khalayak tersebut. Pada posisi ini, 

khalayak menggunakan situasi, budaya dan kepercayaan umum sehingga 

pembaca akan menggunakan sistem budaya atau kepercayaan sendiri. 

Dalam konteks penelitian kali ini, khalayak yang masuk dalam 

kategori pembaca dominan ( dominant hegemonic position ) adalah, ketika 

khalayak setuju bahwa makna program acara tersebut merupakan cerminan 

bahwa acara tersebut penyampaiannya mengandung dan mempunyai tujuan 

untuk peningkatan kualitas diri sendiri dengan memanfaatkan dan menggali 

potensi yang ada dalam diri mereka. Serta mengandung nilai-nilai dari yang 

dapat menegakkan dan membantu menaikkan brand acara itu sendiri. Secara 

hipotesis, dapat dikatakan apa yang disampaikan penulis tidak jauh berbeda 

dengan penafsiran antara penulis dan khalayak. 
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Sedangkan kategori pembaca negosiasi ( negotiated code  position ) 

adalah, ketika khalayak masih tidak serta merta menyetujui bahwa, program 

acara Mario Teguh Golden Ways merupakan mengandung dan mempunyai 

tujuan untuk peningkatan kualitas diri sendiri dengan memanfaatkan dan 

menggali potensi yang ada dalam diri mereka, namun khalayak tersebut 

mengkompromasikan kode tersebut dan menggunakan kepercayaan dan 

keyakinaannya untuk memaknai program acara tersebut. 

Yang terakhir adalah kategori yang masuk dalam pembacaan oposisi 

(oppositional code  position)  adalah khalayak yang tidak setuju bahwa 

program acara Mario Teguh Golden ways mengandung dan mempunyai 

tujuan untuk peningkatan kualitas diri sendiri dengan memanfaatkan dan 

menggali potensi yang ada dalam diri mereka. Serta tidak mengandung nilai-

nilai dari yang dapat menegakkan dan membantu brand dalam acara itu 

sendiri. Makna yang dihasilkan berbeda dengan makna yang disebutkan oleh 

peneliti, karena mereka mempunyai kerangka kode tersendiri mengenai 

makna program acara itu sendiri. Hal tersebut juga merupakan bentuk dari 

khalayak yang tidak secara langsung menerima pesan dari media, tapi mereka 

menjadi pembaca aktif yang juga mempunyai kode atau pendapat yang 

ditawarkan terhadap pesan dari media dan tidak hanya menjadi pembaca 

media yang pasif.  
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Berdasarkan penjelasan di atas, penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui berbagai macam pendapat dari subjek penelitian mengenai 

Pemaknaan Program Acara Mario Teguh Golden Ways di MetroTV. 

E.2 Komunikasi Massa 

Komunikasi Massa adalah studi ilmiah tentang media massa beserta pesan 

yang dihasilkan, pembaca/ pendengar/ penonton yang akan coba diraihnya, dan 

efeknya terhadap mereka. Pada dasarnya komunikasi massa adalah melalui media 

massa (media cetak maupun elektronik). Sebab, awal perkembangannya, 

komunikasi massa berasal dari pengembangan kata media of mass communication 

(media komunikasi massa). (Nurudin 2007 : 2-4) 

Ada satu komunikasi massa yang dikemukakan Michael W. Gamble dan 

Teri Kwal Gamble (1986) akan semakin memperjelas apa itu komunikasi massa. 

Menurut mereka 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 kepada 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. 
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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 didapatkan dan 

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

4. Sebagai sumber, komunikator massa biasanya organisasi formal seperti 

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

berasal dari seseorang, tetapi lembaga. Lembaga ini pun biasanya berorientasi 

pada keuntungan, bukan organisasi suka rela atau nirbala. 

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.  

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) 

E.3 Media Komunikasi 
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Komunikasi massa merupakan proses organisasi media menciptakan dan 

menyebarkan pesan-pesan pada masyarakat luas dan proses pesan tersebut dicari, 

digunakan, dipahami, dan dipengaruhi oleh audience. Salah satu model untuk 

menggambarkan penelitian ini adalah Model Alir Dua Tahap. Model ini pertama 

kali diperkenalkan oleh Paul Lazarfeld, Bernard Berelson, dan H. Gaudet dalam 

People Choice (1944).  

Dalam penelitian mereka ditemukan bahwa pesan media massa sangat kecil 

dalam memengaruhi calon presiden yang dipilih oleh masyarakat. Mereka lebih 

banyak dipengaruhi oleh para pemimpin opini (opinion leader). Jadi, media 

massa membawa pengaruh pada pemimpin opini, sedangkan pemimpin opini 

memengaruhi pendapat pengikutnya yang bersifat antarpribadi (Nurudin 2007, 

140-142). 

Dalam model ini diterangkan bahwa media massa tidak langsung atau 

memengaruhi audiens, tetapi melalui perantaraan lain. Pihak lain yang dimaksud 

adalah pemimpin opini/pemuka pendapat tersebut.  

 

 

 

Ada dua contoh yang bisa menggambarkan model ini, yaitu sebagai berikut : 

Pemimpin 

Opini 
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Gambar 1.1. Model Media Massa Tidak Langsung 

Model lain dari alir dua tahap juga bisa dilihat pada gambar di bawah ini : 

 

 

 

Gambar 1.2. Model Media Massa Tidak Langsung 

 

E.4 Khalayak Aktif 

Kata “khalayak” sangat akrab sebagai istilah dari “penerima” dalam model 

urutan sederhana dari proses komunikasi massa ( sumber, saluran, pesan, 

penerima, efek ) yang dibuat oleh para pelopor di bidang penelitian media. 

(McQuail 2011 : 144) 

Sumber 

Audience 

Media Masyarakat 

Umum 

Pemimpin 

Opini 
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Untuk permulaan, konsep khalayak menunjukkan adanya sekelompok 

pendengar atau penonton yang memiliki perhatian, reseptif, tetapi relatif pasif 

yang terkumpul dalam latar yang kurang bersifat publik.  

Khalayak merupakan produk konteks sosial (yang mengarah pada 

kepentingan budaya, pemahaman, dan kebutuhan informasi yang sama) serta 

respons kepada pola pasokan media tertentu. Khalayak kemudian dapat 

didefinisikan ke dalam cara yang berbeda dan saling tumpang tindih : oleh 

tempat (misalnya dalam hal media local), oleh masyarakat (misalnya jika media 

dicirikan oleh daya tariknya bagi kelompok umur, gender, keyakinan politik, atau 

kategori penghasilan tertentu, oleh jenis media atau saluran tertentu yang terlibat 

(teknologi dan organisasi yang digabungkan), oleh konten dari pesan (genre, 

topik, dan gaya), oleh waktu (ketika seseorang berbicara mengenai khalayak 

‘siang hari’ atau ’primetime’, atau khalayak yang singkat dan sebentar 

dibandingkan dengan mereka yang bertahan lama). 

Khalayak aktif biasanya adalah para audiens yang memiliki tingkat 

pendidikan tinggi/berpendidikan karena mereka cenderung memilih mana yang 

sesuai dengan kebutuhan mereka. Sehingga menurut Denis McQuail, penyebab 

penggunaan media oleh para audiens terletak dalam lingkungan sosial atau 

psikologis yang dirasakan sebagai masalah dan medialah yang digunakan untuk 

menanggulangi masalah itu (pemuasan kebutuhan). (McQuail 1998 : 217) 
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Khalayak aktif dapat dilihat sebagai sebuah konsep yang relatif. “aktifitas” 

dan “perilaku aktif” adalah dua hal yang berhubungan, tetapi yang pertama 

merujuk kepada apa yang dilakukan oleh khalayak (misalnya memilih untuk 

mebaca surat kabar daripada menonton berita di televisi), dan yang kedua lebih 

kepada penggunaan serta kepuasan yang dimiliki seseorang di pikirannya yaitu 

kebebasan dan otonomi khalayak dalam suatu komunikasi massa, serta yang 

diilustrasikan. 

E.5 Komunikasi Kelompok 

Apa yang terjadi bila individu-individu berinteraksi dalam kelompok kecil? 

Jawaban terhadap pertanyaan ini hampir tidak ada batasnya. Sebagai salah satu 

alasan, karena banyak kejadian timbul pada saat yang bersamaan, sehingga sulit 

bagi seseorang yang berpartisipasi dalam suatu kegiatan untuk dapat memahami 

kejadian-kejadian yang berlangsung begitu cepat serta saling berkaitan dan 

bertumpang tindih. Oleh karena itu, strategi dalam hal ini harus mencakup dua 

segi yaitu : 

1. Kita harus mencoba mengisolir beberapa proses yang sederhana dan mudah 

dimengerti dari sekian banyak proses-proses yang timbul secara simultan 

dalam komunikasi kelompok. 

2. Kita harus menggunakan beberapa istilah yang akan memudahkan kita 

mengorganisir pengamatan.  



19 
 

  Berg telah mengamati 124 kegiatan diskusi dari 39 macam kelompok 

agama, politik, profesi dan pendidikan. Setelah menganalisis isi diskusi-diskusi 

tersebut, Berg mengkategorikan tema-tema yang didiskusikan ke dalam kode-

kode sebagai berikut : (Alvin & Carl 2006 : 20-21) 

1. Tema substantive (substantive themes), yaitu tema yang topiknya ada 

kaitannya dengan tugas kelompok. 

2. Tema procedural (procedural themes), yaitu tema yang memberi perhatian 

pada bagaimana diskusi harus berkembang, diatur, diubah atau dikoreksi. 

3. Tema yang tidak relevan (irrelevant themes), yaitu tema yang tidak ada 

kaitannya baik secara substantive maupun procedural dengan tugas 

kelompok. 

4. Gangguan-gangguan (disruptions), yaitu kejadian-kejadian yang mengganggu 

tema-tema yang sedamg didiskusikan, misalnya kalau ada dua anggota atau 

lebih mengobrol pada saat yang bersamaan. 

 

E.6 Program Acara (Program Televisi) 

Program televisi merupakan acara-acara yang ditayangkan oleh stasiun 

televisi. Secara garis besar, program TV dibagi menjadi program berita dan 

program non-berita. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Stasiun_televisi
http://id.wikipedia.org/wiki/Stasiun_televisi
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Jenis program televisi dapat dibedakan berdasarkan bentuk jadi (format) 

teknis atau berdasarkan isi. Bentuk jadi teknis merupakan bentuk jadi umum yang 

menjadi acuan terhadap bentuk program televisi seperti gelar wicara (talk show), 

dokumenter, film, kuis, musik, instruksional, dan lain-lain. Berdasarkan isi, 

program televisi berbentuk berita dapat dibedakan antara lain berupa program 

hiburan, drama, olahraga, dan agama. Sedangkan untuk program televisi 

berbentuk berita secara garis besar digolongkan ke dalam warta penting (hard 

news) atau berita-berita mengenai peristiwa penting yang baru saja terjadi dan 

warta ringan (soft news) yang mengangkat berita bersifat ringan. 

E.7 TalkShow 

TalkShow adalah sebuah program televisi atau radio dimana seseorang 

ataupun grup berkumpul untuk mendiskusikan berbagai hal topik dengan suasana 

santai tapi serius, yang dipandu oleh seorang moderator. Kadangkala, Talkshow 

menghadirkan tamu berkelompok yang ingin mempelajari berbagai pengalaman 

hebat. Di lain hal juga, seorang tamu dihadirkan oleh moderator untuk berbagi 

pengalaman. Acara Talkshow ini biasanya diikuti dengan menerima telepon dari 

para  pendengar/penonton yang berada di rumah, mobil, ataupun ditempat lain. 

Talkshow meliputi banyak format, antara lain, kuis, interview 

(wawancara) baik didalam studio maupun diluar studio dan diskusi panel di 

televisi.  
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Ciri tipikal dalam TalkShow:  

1. Menggunakan percakapan sederhana (casual conversation) dengan bahasa 

yang universal (untuk menghadapi heterogenitas khalayak).  

2. Tema yang diangkat harus benar-benar penting (atau dianggap penting) untuk 

diketahui khalayak atau setidaknya menarik bagi pemirsanya.  

3. Wacana yang diangkat merupakan isu (atau trend) yang sedang berkembang 

dan hangat di masyarakat. 

E.8 Motivasi 

Motivasi merupakan satu penggerak dari dalam hati seseorang untuk 

melakukan atau mencapai sesuatu tujuan. Motivasi juga bisa dikatakan sebagai 

rencana atau keinginan untuk menuju kesuksesan dan menghindari kegagalan 

hidup. Dengan kata lain motivasi adalah sebuah proses untuk tercapainya suatu 

tujuan. Seseorang yang mempunyai motivasi berarti ia telah mempunyai 

kekuatan untuk memperoleh kesuksesan dalam kehidupan. 

Banyak teori motivasi yang dikemukakan oleh para ahli yang dimaksudkan 

untuk memberikan uraian yang menuju pada apa sebenarnya manusia dan 

manusia akan dapat menjadi seperti apa. 

1. Teori Motivasi Abraham Maslow (1943-1970) 

Abraham Maslow (1943;1970) mengemukakan bahwa pada dasarnya 

semua manusia memiliki kebutuhan pokok. Ia menunjukkannya dalam 5 
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tingkatan yang berbentuk piramid, orang memulai dorongan dari tingkatan 

terbawah. Lima tingkat kebutuhan itu dikenal dengan sebutan Hirarki. 

Kebutuhan Maslow, dimulai dari kebutuhan biologis dasar sampai motif 

psikologis yang lebih kompleks, yang hanya akan penting setelah 

kebutuhan dasar terpenuhi. Kebutuhan pada suatu peringkat paling tidak 

harus terpenuhi sebagian sebelum kebutuhan pada peringkat berikutnya 

menjadi penentu tindakan yang penting. 

2. Teori Motivasi Herzberg (1966)  

Menurut Herzberg (1966), ada dua jenis faktor yang mendorong 

seseorang untuk berusaha mencapai kepuasan dan menjauhkan diri dari 

ketidakpuasan. Dua faktor itu disebutnya faktorhigiene (faktor ekstrinsik) 

dan faktor motivator (faktor intrinsik). Faktor higiene memotivasi 

seseorang untuk keluar dari ketidakpuasan, termasuk didalamnya adalah 

hubungan antar manusia, imbalan, kondisi lingkungan, dan sebagainya 

(faktor ekstrinsik), sedangkan faktor motivator memotivasi seseorang 

untuk berusaha mencapai kepuasan, yang termasuk didalamnya adalah 

achievement, pengakuan, kemajuan tingkat kehidupan, dsb (faktor 

intrinsik).  

3. Teori Motivasi Vroom (1964) 

Teori dari Vroom (1964) tentang cognitive theory of motivation 

menjelaskan mengapa seseorang tidak akan melakukan sesuatu yang ia 
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yakini ia tidak dapat melakukannya, sekalipun hasil dari pekerjaan itu 

sangat dapat ia inginkan. Menurut Vroom, tinggi rendahnya motivasi 

seseorang ditentukan oleh tiga komponen, yaitu: 

• Ekspektasi (harapan) keberhasilan pada suatu tugas. 

• Instrumentalis, yaitu penilaian tentang apa yang akan terjadi jika 

berhasil dalam melakukan suatu tugas (keberhasilan tugas untuk 

mendapatkan outcome tertentu). 

• Valensi, yaitu respon terhadap outcome seperti perasaan positif, 

netral, atau negatif. Motivasi tinggi jika usaha menghasilkan sesuatu yang 

melebihi harapan. Motivasi rendah jika usahanya menghasilkan kurang 

dari yang diharapkan. 

Jadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa motivasi menurut peneliti adalah suatu 

dorongan pada seseorang untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Dengan adanya 

motivasi seseorang dapat lebih cepat bergerak dan tersugesti untuk mencapai 

segala tujuan yang diinginkan.  

E.9 Mario Teguh 

Mario Teguh lahir di Makassar, 5 Maret 1956. Dia adalah seorang motivator 

dan konsultan asal Indonesia. Nama aslinya adalah Sis Maryono Teguh. Namun, 

saat tampil di depan publik, dia menggunakan nama Mario Teguh. Dia meraih 

http://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Makassar
http://id.wikipedia.org/wiki/5_Maret
http://id.wikipedia.org/wiki/1956
http://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
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gelar Sarjana Pendidikan dari IKIP Malang. Mario Teguh sempat bekerja di 

Citibank, kemudian mendirikan Bussiness Effectiveness Consultant, Exnal Corp 

dan menjabat sebagai CEO (Chief Executive Officer) dan Senior Consultan. Dia 

juga membentuk komunitas Mario Teguh Super Club (MTSC). 

   E.9.1 Pendidikan Mario Teguh 

 Jurusan Arsitektur New Trier West High (setingkat SMA) di Chicago, 

Amerika Serikat, 1975. 

 Jurusan Linguistik dan Pendidikan Bahasa Inggris, Institut Keguruan dan Ilmu 

Pendidikan Malang (S-1). 

 Jurusan International Business, Sophia University, Tokyo, Jepang. 

 Jurusan Operations Systems, Indiana University, Amerika Serikat, 1983 

(MBA). 

   E.9.2 Pengalaman Karir Mario Teguh 

 BIMC as Head of Manager, Zamre Ab. Wahab 

 Citibank Indonesia (1983 – 1986) as Head of Sales 

 BSB Bank (1986 – 1989) as Manager Business Development 

 Aspac Bank (1990 – 1994) as Vice President Marketing & Organization 

Development 

http://id.wikipedia.org/wiki/IKIP_Malang
http://id.wikipedia.org/wiki/Citibank
http://id.wikipedia.org/wiki/CEO
http://id.wikipedia.org/wiki/S-1
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 Exnal Corp Jakarta (1994 – present) as CEO, Senior Consultant, 

Spesialisasi : Business Effectiveness Consultant 

Pada tahun 2003 mendapat penghargaan dari Museum Rekor Indonesia 

(MURI) sebagai penyelenggara seminar berhadiah mobil pertama di Indonesia. 

Di tahun 2010, Dia terpilih sebagai satu dari 8 Tokoh Perubahan 2009 versi 

Republika surat kabar yang terbit di Jakarta. Sebelumnya, Dia membawakan 

acara bertajuk Business Art di O'Channel. Kemudian namanya semakin dikenal 

luas oleh masyarakat ketika ia membawakan acara Mario Teguh Golden Ways 

di MetroTV. Pada saat ini Mario Teguh dikenal sebagai salah satu motivator 

termahal di Indonesia. 

   E.9.3 Mario Teguh Golden Ways 

Adapun detail acara Mario Teguh Golden Ways tersebut adalah sebagai 

berikut : 

Hari   :  Minggu  

Waktu  : 

- Taping 1 : 12:00 – 14:00 

- Taping 2 : 15:00 – 17:00 

- Live        : 19:00 – 20:00 

http://id.wikipedia.org/wiki/MURI
http://id.wikipedia.org/wiki/Republika
http://id.wikipedia.org/wiki/Masyarakat
http://id.wikipedia.org/wiki/Metro_TV
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Tempat :  

Grand Studio Metro TV 

Jalan Pilar Mas Raya, Kedoya, Kebun Jeruk, Jakarta Barat 

Dresscode : 

Pria : Berpakaian formil atau jas atau batik atau kemeja+dasi, warna/motif 

bebas 

Wanita : Berpakaian formil atau gaun pesta, warna cerah/motif cerah bebas 

Mohon membawa dresscode yang berbeda untuk setiap sessi (3 dresscode 

untuk 2 taping dan live) 

Persyaratan Umum : 

  Tidak memakai sandal; 

 Tidak memakai celana jeans; 

  Tidak mengenakan bawahan/rok mini; 

  Tidak membawa anak-anak dibawah 16 tahun; 

  Tidak mengenakan baju lengan pendek untuk pria; 

  Membawa pakaian yang berbeda untuk setiap Taping dan Live; 

  Tidak mengenakan atasan yang memperlihatkan bahu/pundak (tanktop, 

you-can-see) 
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  Tidak mengenakan pakaian / jaket / jas, pin atau penanda lain yang 

beratribut atau logo / merek / nama institusi / perusahaan / kegiatan 

E.10 MetroTV 

MetroTV  adalah  televisi  berita 24 jam pertama di Indonesia yang mulai 

mengudara pada tanggal 25 November 2000. MetroTV merupakan salah satu 

anak perusahaan dari MEDIA GROUP yang di miliki oleh Surya Paloh. Surya 

Paloh merintis usahanya di bidang pers sejak mendirikan surat kabar harian 

Prioritas, yang di bredel oleh pemerintah pada tanggal 29 Juni 1987 karena 

dinilai terlalu berani. Pada tahun 1989, dia mengambil alih Media Indonesia, 

yang kini tercatat sebagai surat kabar dengan oplah terbesar setelah Kompas di 

Indonesia. Oleh karena kemajuan teknologi, Surya Paloh memutuskan untuk 

membangun sebuah televisi berita mengikuti perkembangan  teknologi dari 

media cetak  ke media elektronik.  

Keinginan untuk menjadi yang terbaik drive antusiasme perusahaan dan 

pendekatan multi-dimensi kebutuhan pemrograman. Perusahaan juga 

mengambil tanggung jawab perusahaan terhadap pemegang saham dan 

karyawan serius. Meskipun konsisten dalam berkendara ke depan untuk 

mencapai tingkat yang signifikan pertumbuhan, keuntungan, untuk 3 

meningkatkan aset, kesejahteraan dan kualitas hidup karyawan MetroTV tetap 

penting. Selain secara ereksterial, siaran MetroTV dapat tangkap melalui 
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televisi kabel diseluruh Indonesia, melalui satelit Palapa 2 ke seluruh Negara – 

Negara ASEAN, termasuk di Hongkong Cina selatan India, Taiwan, Makau, 

Papua New Guinea, dan sebagian Australia serta Jepang.  

MetroTV juga memiliki 19 buah mobil satelit untuk dapat menayangkan 

secara live kejadian – kejadian yang berlangsung setempat. Peralatan tersebut 

berupa 12 Buah mobil SNG (Satelit News Gathering) dan 7 Buah mobil ENG 

(Electronic News Gathering). 

 

   E.10.1 Direksi 

Daftar direktur utama 

NO. NAMA AWAL 

JABATAN 

AKHIR 

JABATAN 

1. Surya Paloh 2000 2006 

2. Wisnu Hadi 2006 2011 

3. Adrianto Machrubie 2011 Sekarang 

 

Tabel 1.2. Daftar Direktur Utama 

Direksi saat ini 

NO. NAMA JABATAN 

1. Adrianto Machribie Presiden Directur 

2. Suryopratomo Direktur Pemberitaan 

3. Lestary Luhur Direktur Penjualan dan Pemasaran 

4. Ana Widjaja Direktur Keuangan dan Administrasi 

5. John Balonso Direktur Teknik 

6. Elmas Saragih Pemimpin Redaksi 

(Sumber : Wikipedia) 

Tabel 1.3. Direksi MetroTV 
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E.10.2 Profil PT Media Televisi Indonesia METRO TV   

Profil perusahaan merupakan identitas perusahaan dimana didalamnya 

terdapat kejelasan sebagai berikut:   

  Nama Perusahaan   : PT. Media Televisi Indonesia (METRO TV)  

  Alamat      : Jl. Pilar  Mas Raya Kav A – D, Kedoya, Kebon Jeruk  

Jakarta       11520  

  Telepon       : (021) 58300077 (Hunting)  

  Fax       : (021) 58300066 (General)  

   (021) 58302139 (Redaksi) 

   (021) 5816216 (PR & Publicity)  

  Email       : liputanmtv@yahoo.com   

  Website       : www.metrotvnews.com  

  Slogan       : METRO TV Knowledge To Elevate  

F. Fokus Penelitian 

Untuk memberi pembatasan dan pemahaman lebih jelas tentang penelitian 

yang dilakukan, maka penulis mencantumkan fokus penelitian. Menurut Spadley, 

fokus merupakan domain tunggal atau beberapa domain yang terkait dari situasi 

sosial (Sugiyono, 2009: 209). 
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Fokus penelitian ini adalah pemaknaan atau hasil interpretasi dari subjek 

penelitian yakni audiens MTGW MetroTV (Mario Teguh Golden Ways) di 

Anggota Facebook tentang Program Acara tersebut. 

Audiens MTGW di MetroTV merupakan audiens aktif yang tersebar secara 

luas, umumnya dari kalangan menengah keatas seperti mahasiswa, karyawan 

perusahaan atau wirausahawan. Dari segmentasi audiens yang tersebar secara 

luas, Peneliti memfokuskan pada audiens yang aktif berpartisipasi di Facebook 

yang menonton Program tersebut di TV atau secara langsung.  Pemilihan lokasi 

peneliti karena dapat diketahui identitasnya. 

Sedangkan Program Acara Mario Teguh adalah motivasi yang dikemas 

dalam bentuk Talkshow dan disiarkan dalam media TV. Pembatasan Peneliti 

adalah pada pemaknaan Program Acara Mario Teguh Golden Ways. Peneliti 

tidak menentukan pada satu atau beberapa tema materi, karena yang ingin 

diketahui adalah pemaknaan audiens tentang program acara tersebut yang cukup 

populer dan banyak diminati dengan menggunakan analisis resepsi. 

Analisis resepsi berupaya menganalisis dan mengungkap apa-apa yang ada / 

bersembunyi dibalik penuturan-penuturan audiens yang distudi. Peneliti 

berupaya mengungkap makna-makna terdalam dari fenomena tersebut. 
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G. Metode Penelitian 

 

G.1 Pendekatan Penelitian 

Penelitian khalayak dengan pendekatan kualitatif menjadi poin penting 

dalam studi media. Pendekatan kualitatif adalah suatu pendekatan yang 

berperspektif emik, yakni pendekatan penelitian yang diperoleh datanya dalam 

bentuk narasi, cerita detail, ungkapan bahasa asli hasil konstruksi para responden 

atau informan, tanpa ada evaluasi dan interpretasi dari peneliti.  

Sedangkan metode yang digunakan dalam penelitian kali ini adalah 

metode reception studies. Esensi dari studi resepsi adalah untuk menemukan 

atribusi dan konstruksi makna (berasal dari media) dengan penerima. Pesan media 

selalu terbuka dan polysemic memiliki beberapa arti dan ditafsirkan sesuai dengan 

konteks dan budaya penerima, serta berdasarkan pengalaman dan pandangannya 

selama berinteraksi dengan media. Dalam reception studies, khalayak diandaikan 

sebagai individu-individu yang berada didalam dan menjadi bagian dari budaya 

massa (mass culture) (Muslimin, 2011:87). 

Dengan memakai pendekatan kualitatif yang memiliki ciri khas penyajian 

datanya adalah suatu informasi dalam bentuk deskripsi, maka diharapkan akan 

tergambar dengan jelas pemaknaan audiens dalam program acara Mario Teguh 

Golden Ways di MetroTV. 
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G.2 Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian dalam penelitian ini penulis memilih komunitas Facebook 

Mario Teguh karena dalam penelitian ini diharapkan audiens yang mengerti dan 

sangat menyukai program acara tersebut. Dalam anggota Facebook Mario Teguh 

setidaknya para audiens mengetahui bahkan pernah menyaksikan acara Mario 

Teguh Golden Ways di Metro TV.  

Facebook Mario Teguh ialah http://facebook.marioteguh.asia. Penulis 

memilih facebook Mario Teguh sebagai pusat lokasi penelitian karena sebuah 

komunitas pecinta Mario Teguh maupun acaranya terdapat dalam facebook 

tersebut. Dan update terakhir tanggal 14 Maret 2013, pengikut facebook Mario 

Teguh adalah 7.464.207 pengikut yang menyukai Mario Teguh dan 796.085  

pengikut yang membicarakan Mario Teguh. 

 

G.3 Subjek Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan, maka subyek dalam 

penelitian ini adalah komunitas facebook Mario Teguh. Dalam penelitian ini, 

peneliti menetapkan subjek yaitu penonton/pembaca Mario Teguh yang 

mengetahui acara Mario Teguh Golden Ways. Maka dari itu, peneliti akan 

menentukan subjek yang memahami dan dapat memaknai acara Mario Teguh 

Golden Ways. 

Ciri-ciri subjek yang akan diteliti ialah : 

1. Anggota dalam komunitas facebook Mario Teguh. 

http://facebook.marioteguh.asia/
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2. Memiliki akun aktif di facebook. 

3. Mengetahui acara Mario Teguh Golden Ways. 

4. Pernah menonton program acara Mario Teguh Golden Ways lebih dari sekali. 

5. Bersedia untuk di wawancarai. 

Dalam pencarian subjek penelitian, peneliti mendapatkan informan 

melalui fanpage Mario Teguh.  Peneliti mencari informan yang sesuai dengan 

kriteria selama bulan November 2012 – Maret 2013. Peneliti mengirim 

message melalui facebook satu persatu. Dari 100 orang yang dikirim message, 

yang merespon sekitar 12 orang dan yang memenuhi kriteria peneliti 

sebanyak 6 orang.  

 

G.4 Teknik Pengumpulan Data 

G.4.1 Wawancara  

Wawancara adalah percakapan antara periset seseorang yang berharap 

mendapatkan informasi dan informan seorang yang diasumsikan mempunyai 

informasi penting tentang suatu objek (Berger, 2000:111). Wawancara 

merupakan metode pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh 

informasi langsung dari sumbernya.  

Jenis wawancara sudah termasuk dalam kategori in-dept interview, di 

mana dalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan 

wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk 

menemukan permasalahan secara lebih terbuka, di mana pihak yang diajak 
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wawancara diminta pendapat, dan ide-idenya. Dalam melakukan wawancara, 

peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan 

informan. 

Teknik wawancara yang digunakan oleh peneliti adalah dengan chating. 

Awalanya peneliti akan bertanya kepada audiens facebook Mario Teguh siapa 

saja yang bersedia untuk memberikan informasi terdalam, agar peneliti 

mendapatkan informasi yang lengkap dan lebih detail tentang audiens yang 

menonton program acara Mario Teguh Golden Ways. Dengan demikian maka 

penelitian akan menjadi lebih mudah dalam mewawancarai subjek, karena 

data yang didapat dari wawancara ini lebih terbuka dan tidak terstruktur 

langsung dari subyek yang merupakan penonton Mario Teguh Golden Ways 

yang terdapat dalam kelompok komunitas facebook Mario Teguh. 

 

G.4.2 Dokumentasi 

Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi ialah pengambilan data 

yang diperoleh melalui dokumen-dokumen. Dokumen bisa berupa data, 

tulisan, gambar, atau karya-karya monumental seseorang. Dokumen yang 

berbentuk tulisan, misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (life histories), 

cerita, biografi, peraturan, dan kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar, 

misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk 
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karya misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film, dan lain-

lain.  

Tetapi perlu dicermati bahwa tidak semua dokumen memiliki kredibilitas 

yang tinggi. Sebagai contoh, banyak foto yang mencerminkan keadaan 

aslinya, karena foto dibuat untuk kepentingan tertentu. Demikian juga 

autobiografi yang ditulis untuk dirinya sendiri, sering subyektif. 

G.5 Teknik Analisis  Data 

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan mulai dari sebelum 

memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan. 

Artinya analisis data telah dimulai sejak peneliti merumuskan masalah dan 

akan terus berlangsung hingga penulisan hasil penelitian. 

Analisis data di lapangan, menggunakan model Miles dan Huberman. 

Analisis data dalam model ini ada tiga, dapat dilihat melalui gambar dan 

penjelasan berikut : 
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Gambar 1.3. Model Miles dan Huberman 

 

1. Data Reduction (Reduksi Data) 

Data yang telah di peroleh di lapangan akan dicatat dan diteliti 

secara rinci. Semakin lama peneliti berada di lapangan, maka data yang 

diperoleh akan semakin banyak, kompleks, dan rumit. Menurut Sugiono, 

mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, dan 

memfokuskan pada hal-hal yang penting. Dengan demikian data yang telah 

direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah 

peneliti untuk mengumpulkan data selanjutnya. 

2. Data Display (Penyajian Data) 

Pengumpulan 

Data 

Penyajian 

Data 

Reduksi 

Data 

Penarikan/Pengujian 

Kesimpulan 
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Setelah mereduksi, maka langkah selanjutnya adalah 

mendisplaykan data. Penyajian data  dapat dilakukan dalam bentuk tabel, 

grafik, phie chard, pictogram, dan sejenisnya. Melalui penyajian data 

tersebut, maka data tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin 

mudah dipahami. Penyajian data juga bisa dilakukan dalam bentuk uraian 

singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya.  

Dengan mendisplaykan data, maka peneliti akan lebih mudah 

memahami apa yang telah terjadi dan dapat merencanakan kerja 

selanjutnya berdasarkan apa yang telah peneliti pahami. 

3. Conclusion Drawing (Penarikan Kesimpulan) 

Langkah selanjutnya adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. 

Kesimpulan dalam penelitian ini merupakan temuan baru yang belum 

pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek 

yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti 

menjadi jelas. 

 

F.6 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa cara untuk 

memeriksa keabsahan data. 
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1. Perpanjangan Pengamatan 

Perpanjangan pengamatan berarti peneliti kembali ke lapangan, 

melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data yang pernah 

ditemui maupun yang baru. Dengan perpanjangan pengamatan ini berarti 

hubungan peneliti dengan narasumber akan semakin terbentuk rapport, 

semakin akrab, semakin terbuka, saling mempercayai sehingga tidak ada 

informasi yang disembunyikan lagi. 

2. Menggunakan Bahan Referensi 

Yang dimaksud dengan bahan referensi di sini adalah adanya 

pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. 

Dengan menggunakan alat bantu seperti perekam, camera, dan handycam 

maka data yang diperoleh lebih dapat dipercaya. 


