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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Media massa memiliki jangkauan yang sangat luas, sehingga bisa 

menyebarkan informasi dalam waktu yang singkat, dengan cakupan audien yang 

heterogen. Karena jangkauan yang luas tersebut menjadikan media massa 

sebagai alat untuk membentuk opini baru dalam masyarakat. Greame Burton 

(2008:2) mengatakan bahwa “kekuatan utama media terletak pada fakta bahwa 

media dapat membentuk apa yang kita ketahui tentang dunia dan dapat menjadi 

sumber utama pelbagai ide dan opini. Media dapat mempengaruhi cara kita 

berpikir dan bertindak”. 

Kelebihan dari media massa inilah yang menjadikannya sebagai sebuah 

sarana komunikasi sekaligus sebagai komunikator yang dipandang sangat 

penting. Dan salah satu media massa yang di gemari masyarakat adalah televisi. 

Televisi merupakan media massa memiliki fungsi sebagai penyampai informasi. 

Program televisi seperti news, infotainment, bahkan talkshow mampu 

memberikan informasi yang sekiranya diperlukan oleh pemirsa televisi. Selain 

memberi informasi, televisi juga dapat bermanfaat sebagai sarana edukasi bagi 

pemirsa khususnya para pelajar dan anak-anak yang sedang dalam tahap 

perkembangan. Bagi sebagian orang yang memiliki pola belajar audiovisual, 

menonton televisi bisa dijadikan alternatif sebagai pembelajaran. Dengan 

menonton televisi pengetahuan masyarakat akan semakin luas.  
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Fungsi lain dari televisi adalah sebagai media hiburan. Kehadiran program-

program televisi yang menghibur sangat diperlukan untuk melepas stress sejenak 

setelah seharian beraktivitas. Setidaknya dengan hiburan, masyarakat dapat 

menyegarkan pikiran dari permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam sehari. 

Pada dasarnya fungsi televisi sama dengan fungsi media massa lainnya (surat 

kabar dan radio), yakni memberi informasi, mendidik, menghibur dan 

membujuk. Tetapi pada kenyataannya fungsi menghiburlah yang lebih dominan 

pada media televisi.  

Televisi saat ini merupakan media massa yang paling popular dikalangan 

masyarakat Indonesia. Sebagian besar penduduk Negara-negara berkembang 

mengenal dan memanfaatkan televisi sebagai hiburan, informasi, edukasi dan 

lain sebagainya. Dan pada umumnya tujuan utama khalayak menonton televisi 

adalah untuk mencari hiburan, selanjutnya untuk memperoleh informasi. Televisi 

tidak membatasi diri hanya untuk konsumsi kalangan tertentu saja namun telah 

menjangkau konsumen dari kalangan masyarakat tak terkecuali remaja dan anak-

anak. 

Semakin tertarik khalayak terhadap program acara televisi, semakin besar 

pula televisi dalam menyiarkan program-program unggulannya. Semua itu 

menyebabkan khalayak makin dimanjakan sehingga makin betah duduk di depan 

televisi selama berjam-jam dalam sehari. Jika dulu kebanyakan orang hanya 

menonton satu jam untuk satu acara, tetapi sekarang program-program unggulan 

televisi ditayangkan secara bergantian sehingga khalayak mampu menghabiskan 

lima sampai enam jam non-stop hanya untuk menonton televisi saja. 
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Televisi sebagai salah satu media massa, secara langsung maupun tidak 

langsung pasti memberikan pengaruh besar terhadap perubahan masyarakat. 

Kehidupan sosial masyarakat yang semula tradisional berubah cepat menjadi 

modern akibat modernisasi yang dibawa oleh televisi. Dengan demikian 

masyarakat telah terbawa pada arus perubahan peradapan yang cepat. Televisi 

saat ini seakan menjadi guru elektronik yang mengatur dan mengarahkan serta 

menciptakan budaya massa baru. Setiap harinya jutaan pasang mata duduk di 

depan pesawat televisi menyaksikan apapun yang disuguhkan oleh televise. 

Bahkan sejak dikeluarkannya SK Menteri Penerangan No. 111 Thn. 1990, 

industri dan bisnis televisi berubah menjadi demikian maraknya. Awalnya adalah 

tahun 1987/1988 ketika RCTI di izinkan siaran untuk pertama kalinya dengan 

menggunakan decoder (decoder), yang kemudian diikuti oleh SCTV (1989), TPI 

(1991), AN-teve (1993), dan Indosiar (1994) (Ishadi SK, dalam Kris Budiman 

2002:4). Namun dewasa ini pertelevisian di Indonesia mengalami perkembangan 

sangat pesat dengan munculnya stasiun-stasiun baru seperti Trans TV, Trans7, 

Metro TV, TVOne, Global TV, MNC TV, dll (Kris Budiman 2002:15). 

Salah satu televisi swasta di Indonesia yang turut bersaing dalam menyajikan 

program-program acara yang menarik para pemirsanya adalah stasiun televisi 

Trans7. Trans7 adalah stasiun televisi yang memperhatikan kondisi penonton, 

dengan menampilkan acara-acara yang bisa membuat penonton merasa tegang, 

senang dan terhibur.  

Stasiun Trans7 adalah salah satu stasiun televisi nasional yang mempunyai 

komitmen dalam melestarikan budaya Indonesia yang mulai ditinggalkan oleh 
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masyarakat. Hal ini dapat tercermin dari program-program acara yg dimiliki oleh 

Trans7 seperti Si Bolang Bocah Petualang, Laptop Si Unyil, Opera Van Java, dll. 

Program-program acara tersebut adalah program acara yang dibuat dengan 

tujuan mempertahankan budaya tradisional yang pada zaman sekarang mulai 

ditinggalkan oleh masyarakat. Dahulu perwayangan jawa sangat digemari oleh 

masyarakat tetapi zaman sekarang pertunjukan wayang dianggap sebagai 

pertunjukan kuno.  

Dalam penelitian ini peneliti lebih tertarik dengan program acara Opera van 

Java. Opera Van Java (disingkat OVJ) adalah acara komedi di stasiun televisi 

Indonesia, Trans 7. Ide acaranya adalah pertunjukkan wayang orang versi 

modern. OVJ tayang setiap hari pukul 20.00-22.00 WIB. Perubahan waktu 

penayangan yang sebelumnya pukul 20.00-21.00 WIB. Ini lebih dikarenakan 

permintaan dari pemirsa setia OVJ agar memperpanjang jam tayang. Selain itu, 

demi meningkatkan kualitas diluncurkan pula OVJ roadshow yang 

diselenggarakan di kota-kota besar secara bergiliran.  

Kemudian dalam penelitian ini peneliti lebih tertarik dengan mahasiswa 

jurusan ilmu komunikasi berdasarkan pengamatan peneliti bahwa banyak 

mahasiswa membicarakan tayangan tersebut dalam berbagai kesempatan. Di 

lihat dari kebiasaan mahasiswa yang sangat antusias dengan tayangan OVJ maka 

peneliti mengungkap apresiasi dari mahasiswa jurusan ilmu komunikasi sebagai 

bagian dari masyarakat yang berpikir kritis tentang apa yang ditampilkan pada 

media televisi, sehingga nantinya dapat diketahui unsur-unsur yang ditampilkan 

pada program acara Opera Van Java.  
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Dengan adanya fenomena yang dijelaskan di atas, maka peneliti tertarik 

untuk mengadakan penelitian mengenai APRESIASI MAHASISWA 

TERHADAP TAYANGAN OPERA VAN JAVA DI TRANS7 (Studi Pada 

Mahasiswa Jurusan Ilmu komunikasi Universitas Muhammadiyah Malang 

angkatan 2008). 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang diajukan 

sebagai berikut : Bagaimana Apresiasi Mahasiswa terhadap Tayangan “Opera 

Van Java (OVJ)” di Trans7? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apresiasi mahasiswa 

terhadap tayangan Opera Van Java (OVJ) di Trans7. 

 

D. Kegunaan Penelitian 

1. Manfaat Akademis 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu 

komunikasi dan dapat dijadikan referensi bagi penelitian selanjutnya, khususnya 

tentang penerapan konsep apresiasi terhadap acara televisi tertentu. 

2. Manfaat Praktis 
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Penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan dan pertimbangan 

bagi stasiun televisi yaitu Trans7 untuk lebih meningkatkan dan 

mempertahankan kualitas acara terutama program acara OVJ. 

 

E. Tinjauan Pustaka 

E.1 Komunikasi Massa 

Komunikasi massa adalah komunikasi melalui media massa (media cetak 

dan elektronik) ditujukan kepada massa (khalayak) tidak tampak oleh penyampai 

pesan (abstrak). Sama seperti apa yang di kemukakan oleh Nabel Jurdi dalam 

bukunya Reading in Mass Communication (1983) di sebutkan bahwa “in mass 

communication, there is no face-to-face contact (dalam komunikasi massa, tidak 

ada tatap muka antar penerima pesan).  

 

Definisi lain juga dikemukakan oleh Josep A. Devito yakni: 

“First, mass communication is communication addressed to 

masses, to an extremely large science. This does not mean that 

the audience includes all people or everyone who reads or 

everyone who wactches television; rather it means an audience 

that is large and generally rather poorly defined. Second, massa 

communication is mediated by audio and/or visual transmitter. 

Mass communication is perhaps most easily and logically defined 

by its forms: television, radio, newspaper, magazine, films, books, 

and tapes.” (pertama, komunikasi massa adalah komunikasi yang 
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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 dan 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, 2007:12). 

Sedangkan Werner J. Saverin dan James W. Tankard Jr. berpendapat  bahwa 

komunikasi massa sebagian adalah keterampilan, bagian seni dan sebagian ilmu. 

Ia adalah keterampilan dalam pengertian meliputi teknik-teknik tertentu yang 

secara fundamental dapat dipelajari seperti memfokuskan kamera televisi, 

mengoperasikan perekam pita atau mencatat ketika berwawancara. Ia adalah seni 

dalam pengertian tantangan-tantangan kreatif seperti menulis skrip untuk 

program televisi, mengembangkan tata letak untuk iklan majalah atau 

menampilkan teras berita yang memikat bagi sebuah kisah berita. Ia adalah ilmu 

dalam pengertian meliputi prinsip-prinsip tertentu tentang bagaimana 

berlangsungnya komunikasi yang dapat dikembangkan dan dipergunakan untuk 

membuat berbagai hal menjadi baik (Effendi,1993:13-14). 

Seperti yang dikatakan oleh Saverin dan Tankard Jr. bahwa komunikasi 

massa itu adalah keterampilan, seni dan ilmu dengan dikaitkan pendapat Devito 
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bahwa komunikasi massa itu ditujukan kepada massa yang menggunakan media, 

maka dibandingkan dengan jenis-jenis komunikasi lainnya, komunikasi massa 

mempunyai ciri-ciri khusus, yaitu sebagai berikut: 

a. Komunikasi massa berlangsung satu arah 

  Dalam komunikasi massa kita tidak bisa langsung memberikan respon 

kepadakomunikatornya (media massa yang bersangkutan). Kalaupun bisa, 

sifatnyatertunda. Jadi, komunikasi hanya berjalan satu arah itu akan 

memberi konsekuensiumpan balik (feedback) yang sifatnya tertunda atau 

tidak langsung (delayed feedback). 

b. Komunikator dalam komunikasi massa melembaga 

  Komunikator dalam komunikasi massa itu bukan satu orang, tetapi 

kumpulanorang-orang. Artinya, gabungan antar berbagai macam unsur dan 

bekerja satusama lain dalam sebuah lembaga. 

c. Pesan pada komunikasi massa bersifat umum 

  Pesan-pesan dalam komunikasi massa itu tidak ditujukan kepada satu orang 

atau satu kelompok masyarakat tertentu. 

d. Media komunikasi massa menimbulkan keserempakan 

  Komunikasi massa ada keserempakan dalam proses penyebaran pesan-

pesannya.Serempak di sini berarti khalayak bisa menikmati media tersebut 

hampirbersamaan. 

 

 

e. Komunikan dalam komunikasi massa bersifat heterogen 
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Komunikan dalam komunikasi massa sifatnya heterogen/ beragam 

artinyapenonton televisi itu beragam misal dari segi pendidikan, usia, jenis 

kelamin,status sosial. 

Harold D Lasswell yang menyebutkan fungsi-fungsi komunikasi massa 

sebagai berikut:  

a). Surveillance of the environment 

Fungsinya sebagai pengamatan lingkungan, yang oleh schramm disebut sebagai 

decoder yang menjelaskan fungsi The watcher. 

b). Correlation of the parts of society in responding to the environment 

Fungsinya menghubungkan bagian-bagian dari masyarakat agar sesuai dengan 

lingkungan. Schramm menamakan fungsi ini sebagai interpreter yang melakukan 

fungsi the forum. 

c). Transmission of the social heritage from generation to the next. 

Fungsinya penerusan atau pewarisan dari satu generasi ke generasi selanjutnya. 

Schramm menamakan fungsi ini sebagai encoder yang menjalankan fungsi the 

teacher. 

(Winarni, 2003: 44-45). 

Di sini Lasswell tidak memberikan rincian lebih lanjut mengenai fungsi-

fungsi yang ia kemukakan, sehingga terbuka kesempatan terhadap berbagai 

spekulasi dan penafsiran. Seoarang sosiolog, charles R. Wright, menambahkan 

fungsi keempat yaitu entertainment dan ia memberikan penjelasan keempat 

fungsinya sebagai berikut: 
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a) Surveillance 

Menunjuk pada fungsi pengumpulan dan penyebaran informasi mengenai  

kejadian-kejadian dalam lingkungan, baik di lua maupun di dalam 

masyarakat. Fungsi ini berhubungan dengan apa yang disebut handling of 

news. 

b) Corelation 

Meliputi fungsi interpretasi pesan yang menyangkut lingkungan dan tingkah 

laku tertentu dalam mereaksi kejadian-kejadian. Untuk sebagian, fungsi ini di 

identifikasikan sebagai fungsi editorial atau propaganda.  

c) Transmission 

Menunjuk pada fungsi mengkomunikasikan informasi, nilai-nilai dan norma-

norma sosial budaya dari generasi-generasi yang lain atau dari anggota-

anggota suatu masyarakat kepada pendatang baru.  Fungsi ini 

diidentifikasikan sebagai fungsi pendidikan. 

d) Entertainment  

Menunjuk pada kegiatan-kegiatan komunikatif yang dimaksudkan untuk 

memberikan hiburan tanpa mengharapkan efek-efek tertentu. 

 

E.3Media Massa 

Ketergantungan massa akan komunikasi membutuhkan suatu media dimana 

media tersebut digunakan untuk menyalurkan hasrat, gagasan dan kepentingan 

individu masing-masing. Oleh karena itu komunikasi massa dan media massa 
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adalah hal yang tidak dapat dipisahkan. Hal ini sesuai dengan definisi 

komunikasi massa itu sendiri yang merujuk pada media massa. Dan pada 

dasarnya komunikasi massa adalah komunikasi melalui media massa (media 

cetak dan elektronik) (Nurudin, 2007: 4).  

Sedangkan definisi media massa itu sendiri adalah alat yang digunakan 

dalam penyampaian pesan dari sumber kepada khalayak (penerima) yang 

menggunakan alat-alat komunikasi mekanis seperti surat kabar, film, radio dan 

televisi (Cangara, 2006: 122). Media massa adalah alat-alat dalam komunikasi 

yang bisa menyebarluaskan pesan secara serempak, cepat kepada audiens yang 

luas dan heterogen. Media massa mampu mengatasi hambatan dalam ruang dan 

waktu. Bahkan media massa mampu menyampaikan pesan hampir seketika pada 

waktu yang terbatas (Nurudin, 2007:9). Jadi media massa sebagai produk 

teknologi modern yang selalu berkembang menuju kesempurnaan. 

Akan arti penting media massa Dennis McQuail (1987) pernah menyodorkan 

beberapa asumsi pokok berikut: 

1. Media merupakan industri yang berubah dan berkembang yang menciptakan 

lapangan kerja, barang, dan jasa serta menghidupkan industri kecil yang 

terkait. Media juga merupakan industri tersendiri yang memiliki peraturan 

dan norma-norma yang menghubungkan institusi tersebut dengan masyarakat 

dan institusi sosial lainnya. Di lain pihak, institusi media di atur oleh 

masyarakat. 
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2. Media massa merupakan sumber kekuatan-alat kontrol, manajemen, dan 

inovasi dalam masyarakat yang dapat digunakan sebagai pengganti kekuatan 

atau sumber daya lainnya. 

3. Media merupakan lokasi (atau norma) yang semakin berperan, untuk 

menampilkan peristiwa-peristiwa kehidupan masyarakat, baik yang bertaraf 

nasional maupun internasional. 

4. Media seringkali berperan sebagai wahana pengembangan kebudayaan, 

bukan saja dalam pengertian pengembangan bentuk seni dan simbol tetapi 

juga dalam pengertian pengembangan tata cara, mode, gaya hidup, dan 

norma-norma. 

5. Media telah menjadi sumber dominan bukan saja bagi individu untuk 

memperoleh gambaran dan citra realitas sosial tetapi juga bagi masyarakat 

dan kelompok secara kolektif. Media juga menyuguhkan nilai-nilai dan 

penilaian normatif yang dibaurkan dengan berita dan hiburan. 

Bisa dikatakan sesungguhnya media massa (televisi) mempunyai peranan 

penting dan seakan-akan tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan sosial dan 

budaya masyarakat. Bahwa apa yang ada di masyarakat, maka itulah yang 

tercermin di media. Bila memang hanya dijadikan sebagai gambaran dari suatu 

keadaan, maka bisa diambil hikmah positifnya.  
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E. 4 Televisi sebagai Komunikator Media Massa 

Televisi merupakan media massa elektronik yang tidak bisa terpisahkan 

dalam kehidupan sehari-hari. Menurut wikipedia Indonesia, ensiklopedia babas 

televisi adalah sebuah alat penangkap siaran bergambar. Kata TV berasal dari 

bahasa Yunani “tele” dan “vision” (tele = jauh, vision =gambar) dan bahasa 

jerman FernSehen (Fern = jauh, sehen = melihat). Jadi televisi berarti tampak 

atau dapat melihat dari jarak jauh. 

Di Indonesia televisi TV pertama kali diperkenalkan pada tahun 1962, ketika 

akan dilangsungkan pesta olahraga Asian Games di Jakarta dan siarannya 

terbatas hanya 3 jam sehari dengan wilayah liputan Jakarta dan Bogor. Tetapi 

dengan digunakannya satelit palapa sejak tahun 1976, pemilikan media TV di 

Indonesia menanjak sangat tajam. (Cangara, 2006:144). Bahkan stasiun free-to-

air di Indonesia yang salurannya dapat ditangkap melalui antena UHF/VHF 

(terrestrial), sejak berlakunya undang-undang nomor 32 tahun 2002 tentang 

penyiaran, izin penyelenggaraan siaran televisi melalui antena UHF/VHF 

(terrestrial) yang dikeluarkan hanya untuk stasiun TV lokal. Stasiun televisi yang 

ingin melakukan siaran nasional harus melakukan siaran jaringan antar beberapa 

stasiun televisi lokal. Dan saat ini stasiun TV nasional antara lain: antv, Global 

TV, Indosiar, tvOne, MetroTV, RCTI, SCTV, MNC TV, Trans TV, Trans7, 

TVRI dan masih banyak lagi TV lokal yang tidak terhitung jumlahnya. 

Televisi merupakan salah satu sistem komunikasi yang memiliki jangkauan 

luas dan juga merupakan media informasi yang memiliki kekuatan yang ampuh 
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untuk menyampaikan pesan. Penyampaian isi pesan seolah-olah langsung antara 

komunikator dan komunikan. Dapat di lihat kelebihan televisi adalah: 

1. Kesan realistic : audio visual 

2. Masyarakat lebih tanggap: menonton dalam suasana santai, rekreatif. 

3. Adanya pemilahan area siaran (zoning) dan jaringan kerja (networking) 

yang mengefektifkan perjangkauan masyarakat. 

4. Terkait erat dengan media lain. 

5. Cepat dari segi waktu, cepat dalam menyabarkan berita ke masyarakat 

luas. 

6. Jangkauan luas, menjangkau masyarakat secara luas. 

Sedangkan kelemahan televisi adalah: 

1. Jangkauan pemirsa massal, sehingga pemilahan (sulit menentukan untuk 

pangsa pasar tertentu) sering sulit dilakukan. 

2. Iklan relatif singkat, tidak mampu menyampaikan data lengkap dan rinci 

(bila diperlukan konsumen). 

(Badjuri, 2010:41) 

Seperti halnya dengan media massa lainnya, televisi pada pokoknya 

mempunyai tiga fungsi, yakni fungsi penerangan, pendidikan dan hiburan. 

(Effendy, 2003:24). 

1. Fungsi Penerangan (the information function) 

Televisi dianggap media yang mampu menyiarkan informasi yang menarik 

dan memuaskan, maka banyak masyarakat yang menaruh perhatian terhadapnya. 

Dalam melaksanakan fungsinya sebagai sarana penerangan, stasiun televisi 
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selain menyiarkan informasi dalam bentuk siaran pandangan mata atau berita 

yang dibacakan penyiar, dilengkapi gambar-gambar yang sudah tentu faktual dan 

juga menyiarkan bentuk lain seperti diskusi, ceramah, dan komentar. Hal ini di 

sebabkan dua faktor yang terdapat pada media massa audio visual (televisi) 

tersebut yaitu immediacy dan realism. 

Immediacy mencakup pengertian langsung dan dekat. Peristiwa yang 

disiarkan oleh stasiun televisi dapat dilihat dan didengar oleh para pemirsa pada 

saat peristiwa itu berlangsung. Seolah-olah mereka berada di tempat peristiwa itu 

terjadi. Meskipun mereka berada di rumah masing-masing, jauh dari tempat 

kejadian tetapi dapat menyaksikannya dengan jelas dari jarak yang amat dekat. 

Realism mengandung maskna kenyataan. Ini berarti bahwa stasiun televisi 

menyiarkan informasinya secara audio dan visual dengan perantara mikrofon dan 

kamera apa adanya sesuai dengan kenyataan. Jadi pemirsa melihat sendiri dan 

mendengar sendiri. Tidak seperti ketika membaca berita di surat kabar mengenai 

peristiwa yang sama, yang terlebih dahulu diolah oleh wartawan. 

2. Fungsi Pendidikan (the educational function) 

Sebagai media komunikasi massa, televisi merupakan sarana yang ampuh 

untuk menyiarkan acara pendidikan kepada khalayak yang jumlahnya begitu 

banyak secara simultan. Sesuai makna pendidikan yakni meningkatkan 

pengetahuan dan penalaran masyarakat, stasiun televisi menyiarkan acara-acara 

tertentu secara teratur misalnya pelajaran bahasa, matematika, elektronika, dll. 

Selain acara pendidikan yang dilakukan secara berkesinambungan seperti 

disebutkan diatas, stasiun televisi juga menyiarkan berbagai acara yang secara 
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implisit mengandung pendidikan. Acara-acara tersebut merupakan sandiwara, 

fragmen, ceramah, film dan sebagainya. 

3. Fungsi Hiburan (the intertainment function) 

Sebagian besar dari alokasi waktu masa siaran diisi oleh acara-acara hiburan. 

Khalayak banyak menghabiskan waktunya untuk menonton acara-acara seperti 

acara musik, komedi, infotainment, sinetron, film, dll. Hal ini dapat dimengerti, 

oleh karena pada layar televisi dapat ditampilkan secara hidup beserta suaranya 

bagaikan kenyataan, dan dapat dinikmati di rumah oleh khalayak yang tidak 

mengerti  bahasa asing, bahkan yang tuna aksara. Sehingga dapat dilihat bahwa 

televisi seolah-olah menggantikan bioskop sebagai sarana hiburan di dalam 

rumah yang menyebabkan mereka jarang keluar karena betah tinggal dirumah 

dengan menonton acara-acara yang ditayangkan di televisi. 

Dalam praktik penyiaran, fungsi pendidikan/mendidik (to education 

function) seringkali harus mengalah dengan fungsi menghibur (to intertainment 

function) sehingga yang terjadi ialah banyaknya acara-acara hiburan dalam 

tayangan televisi. komedi, kuis, sinetron, musik dan bahkan olah raga merupakan 

hiburan yang menarik banyak pemirsa. Kehadiran media televisi bukan lagi 

dipersoalkan dari dampak negatif maupun positifnya terhadap masyarakat, 

melainkan sampai sejauh mana masyarakat menjadikan televisi sebagai alat 

untuk memperluas cara  pandang pola pemikirannya serta sekaligus 

memunculkan kondisi peradapan manusia. 

Faktor pendidikan manusia adalah salah satu pemecahan paling utama 

sebagai filter untuk mencegah efek negatif materi tayangan televisi. Selain itu, 
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kualitas informasi yang ditayangkan televisi juga menjadi tolak ukur untuk 

memantau sampai sejauh mana informasi tersebut benar-banar memiliki arti 

penting bagi kehidupan manusia secara moral maupun edukasi. 

 

E.5Audiens dalam Komunikasi Massa 

Istilah audiens berlaku universal dan secara sederhana dapat diartikan 

sebagai sekumpulan orang, pembaca, pendengar dan pemirsa berbagai media dan 

komponen isinya. Dengan demikian, penggemar dari para penulis, kelompok 

musik atau serial televisi tertentu disebut audiens (penonton).  

Audiens televisi mempunyai karakteristik yang agak unik, karena masing-

masing mempunyai kebutuhan yang berbeda satu sama lain yang tersebar di 

mana-mana. Penonton televisi boleh dikatakan bebas, artinya ia menonton 

televisi bukan karena paksaan tetapi karena tertarik. Hal ini disebabkan karena 

setiap penonton mempunyai sifat, karakter dan latar belakang yang berbeda.  

Menurut Hiebert dkk, (Nurudin, 2007:105-106) audiens dalam komunikasi 

massa setidaknya mempunyai lima karakteristik sebagai berikut: 

1. Audiens cenderung berisi individu-individu yang condong untuk berbagi 

pengalaman dan di pengaruhi oleh hubungan sosial yang memilih media 

yang digunakan berdasarkan seleksi kesadaran. 

2. Audiens cenderung besar. Artinya setiap media mempunyai ukuran sendiri 

untuk audiens-nya sehingga besar disini bersifat relatif untuk setiap media. 
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3. Audiens cenderung heterogen yang berasal dari berbagai lapisan dan kategori 

sosial. Beberapa media tertentu mempunyai sasaran tetapi heterogenitasnya 

tetap masih ada. 

4. Audiens cenderung anonim, yakni tidak mengenal satu sama lain. Hal ini di 

tekankan pada tiap kasus, bukan pada aspek keluarga atau lingkungan dekat. 

5. Audiens secara fisik di pisahkan dari komunikator artinya antara audiens dan 

siaran acara di stasiun di televisi telah di pisahkan oleh ruang dan waktu. 

 

E. 5.1 Tipe Audiens 

Menurut McQuail (1987, 206-208) audiens mempunyai kategori-kategori 

sebagai berikut: 

1. Kelompok atau publik 

Sejalan dengan suatu pengelompokan yang ada (misalnya, komunitas, 

keanggotaan minoritas politis, religius atau etnis) dan dengan karakteristik 

sosial bersama dari tempat, kelas sosial, politik, budaya dan sebagainya. 

Audiens seperti ini mungkin lebih stabil sepanjang waktu dari pada tipe 

audiens yang lain. Para anggota bertahan lama, tanggap terhadap, dan 

memiliki partisipasi tertentu dalam apa yang ditawarkan. 

2. Kelompok kepuasan 

Terbentuk atas dasar tujuan atau kebutuhan tertentu yang ada terlepas dari 

media, tetapi berkaiatan misalnya dengan isu politik atau social, jadi suatu 

kebutuhan umum akan informasi atau akan kepuasan emosional dan 
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afeksitertentu. Audiens jenis ini mungkin agak homogen dilihat dari segi 

komposisinya, aktif dalam mengungkap permintaan yang membentuk 

penawaran dan juga selektif. Akan tetapi audiens tipe ini bukanlah kelompok 

social tetapi kumpulan dari individu-individu yang terwujud dalam perilaku 

konsumen. 

 

3. Kelompok penggemar atau budaya cita rasa 

Terbentuk atas dasar minat pada jenis isi (atau gaya) atau daya tarik tertentu 

akan kepribadian tertentu atau cita rasa budaya/intelektual tertentu. 

Komposisi audiensnya akan berubah sepanjang waktu, meskipun beberapa 

audiens seperti itu mungkin juga stabil. Eksistensinya seluruhnya tergantung 

pada isi yang ditawarkan dan bila isi ini berubah (seperti pada akhir program 

pertunjukan yang berlangsung lama atau matinya atau menurunnya pamor 

bintang audiens pasti bubar atau membarui diri. Kadang-kadang jenis 

audiens ini didorong oleh media untuk membentuk diri menjadi kelompok 

sosial (seperti dengan klub penggemar) atau mereka secara  spontan 

mentransformasikan diri menjadi kelompok sosial. 

 

4. Audiens medium 

Berasal dari dan dipertahankan oleh kebiasaan atau loyalitas pada sumber 

media tertentu, misalnya surat kabar, majalah, saluran radio atau televisi. 

Loyalitas tersebut di dorong oleh media karena alasan komersil. Akan tetapi, 

bagi kebanyakan media komersial, audiens jenis ini lebih mirip dengan 
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kumpulan atau pasar. Anggotanya umumnya adalah pelanggan produk media 

yang dibicarakan atau produk lain yang diiklankan oleh media tersebut. 

 

E. 6 Mahasiswa sebagai Audiens 

Mahasiswa dalam peraturan pemerintah RI No.30 tahun 1990 adalah peserta 

didik yang terdaftar dan belajar di perguruan tinggi tertentu. Selanjutnya 

menurut Sarwono (1978) mahasiswa adalah setiap orang yang secara resmi 

terdaftar untuk mengikuti pelajaran di perguruan tinggi dengan batas usia sekitar 

18-30 tahun (http://definisipengertian.com/2011/pengertian-mahasiswa/diakses 

pada tanggal 13 desember 2011 pukul 14.00 WIB). 

Mahasiswa merupakan suatu kelompok dalam masyarakat yang memperoleh 

statusnya karena ikatan dengan perguruan tinggi. Mahasiswa juga merupakan 

calon intelektual atau cendekiawan muda dalam suatu lapisan masyarakat yang 

sering kali syarat dengan berbagai predikat 

Mahasiswa sebagai pelaku utama dan agent of exchange dalam gerakan-

gerakan pembaharuan memiliki makna yaitu sekumpulan manusia intelektual, 

memandang segala sesuatu dengan pikiran jernih, positif, kritis yang 

bertanggung jawab, dan dewasa. Dari penuturan diatas, mahasiswa dapat 

digolongkan sebagai audiens aktif yang dapat memutuskan tentang bagiamana 

menggunakan media dengan baik. Mahasiswa dianggap selektif dalam proses 

konsumsi media yang mereka pilih untuk dipergunakan. Dengan demikian, 

mahasiswa tidak asal-asalan dalam mengkonsumsi media, namun didasari alasan 

dan tujuan tertentu. 

http://definisipengertian.com/2011/pengertian-mahasiswa/
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E. 7 Apresiasi 

 E. 7. 1 Pegertian Apresiasi 

Kata apresiasi dalam bahasa Indonesia berasal dari kata Appreciation yang 

berarti penghargaan. Sedangkan menurut S. Effendi, apresiasi adalah upaya atau 

proses menikmati, memahami dan menghargai suatu karya sastra secara kritis, 

sehingga tumbuh pengertian, penghargaan dan kepekaan pikiran kritis dan 

kepekaan pikiran yang baik terhadap karya seni. Dalam konteks yang lebih luas, 

apresiasi menurut Gove mengandung makna: 

1. Pengenalan melaui perasaan atau kepekaan batin. 

2. Pemahaman dan pengalaman terhadap nilai-nilai keindahan yang 

diungkapkan pengarang (Aminuddin, 2004:34). 

Pada sisi lain, Squire dan Taba berkesimpulan bahwa sebagai suatu proses, 

apresiasi melibatkan tiga unsur inti yaitu aspek kognitif, berkaitan dengan 

keterlibatan intelek pembaca atau penonton. Aspek emotif berkaitan dengan 

keterlibatan unsur emosi pembaca dalam upaya penghayati unsur-unsur 

keindahan alam teks yang di baca dan aspek evaluatif berhubungan dengan 

kegiatan memberikan penilaian terhadap baik-buruk, indah tidak indah, sesuai-

tidak sesuai serta sejumlah ragam penilaian yang tidak harus hadir dalam sebuah 

karya kritik, tetapi secara personal cukup dimiliki oleh pembaca/penonton.  

 

E. 7. 2 Apresiasi terhadap Program Televisi 

Dalam hubungan dengan kegiatan menikmati program acara televisi, 

seseorang tidak akan menikmati program acara tersebut. Selanjutnya program 
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acara yang bagus akan mendapatkan penghargaan-penghargaan. Bentuk 

penghargaan atau penilaian program acara dengan kriteria disukai dan tidak 

disukai. Jadi, tahap-tahap dalam mengapresiasi program televisi menurut Maidar 

G. Arsyad adalah: 

Tahap ke-I : adalah tahap penikmatan. Pada tahap ini penikmat/penonton 

melakukan tindakan membaca, menonton atau mendegarkan suatu program 

televisi. 

Tahap ke-II : adalah tahap penghargaan. Disini penikmat melakukan 

tindakan melihat kebaikan, manfaat atau nilai program acara televisi tersebut. 

Mungkin setelah mendengar atau menonton kemudian penikmat merasakan 

adanya manfaat, apakah itu menyenangkan, memberi hiburan, memberi 

kepuasan ataupun memperluas pandangan dan wawasan hidupnya. 

Tahap ke-III : adalah tahap pemahaman. Disini penikamat melakukan 

tindakan meneliti, menganalisis unsur intrinsik ataupun ekstrinsiknya serta 

berusaha menyimpulkannya. Berarti pada tahap ini penikmat mulai aktif 

untuk menikmati suatu program acara televisi. Akhirnya ia sampai pada 

sebuah kesimpulan apakah karya tersebut baik/tidak, bermanfaat bagi 

penonton atau tidak, sekedar sebagai hiburan atau lebih dari itu. 

Tahap ke-IV : adalah tahap penghayatan. Tahap ini penikmat/penonton akan 

menganalisis lebih lanjut program acara televisi tersebut. Mencari hakikat 

atau maknanya beserta argumentasinya, membuat penafsiran dan menyusun 

argumen berdasarkan analisis yang telah dibuatnya.  
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Tahap ke-V : adalah tahap implikasi atau penerapan setelah menonton 

program acara televisi sangat memungkinkan memunculkan ide baru pada 

penikmat/penonton. Kemudian melaksanakan ide tersebut demi kepentingan 

social, politik dan budaya (Suroto, 1989:153). 

Dengan demikian, dalam mengapresiasi karya sastra ataupun karya seni 

diperlukan rasa akrab terhadap teks sastra ataupun apa yang ada dalam program 

acara televisi yang diapresiasinya, menumbuhkan sikap sungguh-sungguh serta 

melaksanakan kegiatan apresiasi tersebut sebagai bagian dari hidupnya. 

 

E.8 Tayangan Opera Van Java (OVJ) 

OVJ mulai tayang pada tahun 2008, OVJ adalah Opera Van Java yang 

merupakan pertunjukan komedi konsep perwayangan jawa. OVJ merupakan 

salah satu program acara komedi yang berdurasi kurang lebih dua jam yang 

mengedepankan humor sebagai menu utama. Konsep acara ini mengadopsi 

konsep wayang orang, yaitu seni pertunjukan dari Jawa. Dalam pertunjukan 

Opera Van Java menampilkan merbagai cerita seru yang diangkat dari cerita 

rakyat, legenda masa silam, serta isu-isu sosial yang lagi hangat di masyarakat 

yang dimodifikasi sedemikian rupa sehingga menjadi tontonan komedi yang 

menarik. 

OVJ dipandu oleh seorang dalang yang diperankan oleh seorang comedian, 

Parto, selain itu terdapat juga sinden-sinden yang bertugas untuk menyanyikan 

lagu-lagu selama pertunjukan dilaksanakan. Sementara itu tokoh-tokoh dalam 
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pertunjukan opera Van Java ini diperankan oleh komedian-komedian seperti 

Azis Gagap, Sule, Nunung, Andre Taulani dan bintang-bintang tamu lainnya. 

Beda halnya dengan acara-acara lawakan khas Indonesia yang terdahulu, 

seperti Srimulat, Tawa Sutra, Ketoprak Humor, dan lain sebagainya, OVJ 

mempunyai perbedaan yang cukup berarti. Perbedaan itu antara lain dalam hal 

skenario. Dalam OVJ skenario tidak dijadikan patokan cerita. Para wayang bebas 

mengembangkan cerita tersebut secara kreatif dan spontan yang menjadikan 

menarik bagi penonton tetapi dalam setiap cerita pasti ada benang merahnya 

sehingga cerita yang dibawakan masih dalam konteksnya.  

Keunikan lainnya terletak pada akhir acara, Ki Dalang Parto selalu 

mengucapkan kalimat terakhir khas Opera Van Java yang berbunyi: Di sana 

gunung, di sini gunung, di tengah-tengahnya Pulau Jawa. Wayangnya bingung, 

dalangnya juga bingung, yang penting bisa ketawa. Ketemu lagi di Opera Van 

Java... (Yaa... Eeee...) (http://www.trans7.co.id/frontend/home/view/154 , 

diakses pada tanggal 11 Desember 2011) pukul 19.30). 

Acara OVJ bertujuan untuk mengeksklusifkan kembali seni 

perwayanganyang sempat dianggap sebagai seni murahan, dan anggapan bahwa 

wayang hanya bisa di nikmati oleh orang jawa saja. Namun acara ini cukup 

spektakuler dan mampu menarik perhatian dan simpati masyarakat. Jika diamati 

sekarang ini banyak pula celetukan-celetukan yang di ucapkan oleh para wayang 

yang akhirnya populer dikalangan mahasiswa, seperti halnya rayuan gombal 

yang di pelopori oleh Andre Taulani. 

 

http://www.trans7.co.id/frontend/home/view/154
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G. Definisi Konseptual 

Konsep merupakan unsur penelitian terpenting dan merupakan definisi yang 

dipakai para peneliti untuk menggambarkan secara jelas. Untuk menghindari 

kemungkinan terjadinya interpretasi yang salah terhadap pengertian beberapa 

istilah, di bawah ini akan dijelaskan beberapa istilah yang digunakan dalam judul 

skripsi ini. 

5. Apresiasi 

Menurut Marseli Sumarno, apresiasi program televisi berarti penghargaan 

terhadap kehadiran sebuah karya program televisi. Penghargaan tinggi dan 

rendah diungkapkan dalam apresiasi (Kurnianto, 2005:14). 

Apresiasi adalah sebuah proses memahami, menikmati dan mengargai 

sebuah karya. Puncak dari apresiasi atau proses lanjut darinya adalah kritik film. 

Seorang kritikus film harus mempunyai kemampuan kritis, yaitu kemampuan 

untuk bertanya dan menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang seni. 

 

H. Definisi Operasional  

Definisi operasional adalah petunjuk bagaimana sebuah variabel diukur. 

Pada penelitian initahap apresasi program televisi adalah menikmati, 

menghargai, mamahami, menghayati dan menerapkan. Seseorang tidak akan bisa 

menikmati program acara sebelum ia memahami program acara tersebut. Jika 

program tersebut dinilai bagus, selanjutnya akan mendapat pujian dari penonton 

berupa penilaian dan penghargaan. Penilaian dari penonton dalam bentuk kritik 

dan saran. Penghargaan terhadap suatu acara muncul ketika penonton 
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mempermasalahkan dan menemukan hubungan pengalaman yang ia dapat dari 

program acara televisi dengan pengalaman kehidupan nyata yang dihadapi. 

Kemudian pengalaman yang baik tersebut akan diterapkan dalam kehidupan 

sehari-hari.Indikator dalam penelitian ini adalah: 

1. Pola menonton 

Pada indikator  ini penikmat/penonton melakukan tindakan membaca, 

menonton atau mendegarkan suatu program televisi.Hal ini berkaitan dengan 

intensitas dan durasi menonton. 

2. Penilaian terhadap unsur sinematik :  

Penilaian terhadap unsur sinematik yang terdapat dalam tayangan OVJ terdiri 

dari acting pemain, kostum, dan setting panggung. Perpaduan antara acting, 

kostum dan tata panggung adalah satu kesatuan yang dapat memberikan 

sentuhan estetika terhadap penceritaan yang dibawakan. 

3. Pemahaman terhadap tema acara 

Pada indikator ini penontin memahami masalah ide ataupun gagasan serta 

merasakan perasaan-perasaan dan dapat membayangkan dunian rekaan yang 

ingin diciptakan sutradara bersama tenaga-tenaga kreatif yang lain. 

4. Penghayatan akan kontent acara 

Pada indikator ini penonton lebih memakai emosional mereka dan akan 

menganalisis lebih lanjut program acara televisi tersebut. Mencari hakikat 

atau maknanya beserta argumentasinya, membuat penafsiran dan menyusun 

argumen berdasarkan analisis yang telah dibuatnya. 
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5. Implikasi/penerapan di kehidupan nyata 

Pada indikator ini setelah menonton program acara televisi sangat 

memungkinkan memunculkan ide baru pada penikmat/penonton. Kemudian 

melaksanakan ide tersebut demi kepentingan sosial, politik dan budaya. 

 

I. Metode Penelitian 

I. 1 Tipe dan Dasar Penelitian 

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. 

Apabila dilihat dari arti harfiahnya, dapat dimengerti bahwa penelitian deskriptif 

adalah suatu penelitian yang menggambarkan dan kondisi apa adanya tanpa 

penambahan. Penelitian deskriptif adalah yang mempunyai tujuan eksplorasi dan 

klasifikasi mengenai fenomena atau kenyataan sosial dengan jalan 

mendeskripsikan sejumlah variable yang berkenaan dengan masalah yang diteliti 

(Bungin, 2001). Dasar penelitian yang digunakan adalah metode penelitian 

survei. Metode survei digunakan untuk mendapatkan data dari tempat tertentu 

yang alamiah (bukan buatan) dengan cara mengedarkan kuisioner sebagai 

instrument pengumpulan datanya. Dengan tujuan untuk memperoleh informasi 

tentang sejumlah responden yang dianggap mewakili populasi 

(Kriyantono,2006:59). 
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I.2 Populasi dan sampel 

a. Populasi  

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiono:215).Untuk 

menentukan populasi peneliti terlebih dahulu telah menyebarkan angket pra 

survei dan ditemukan sebanyak 84 orang dengan ketentuan sebagai berikut: 

1. Mahasiswa FISIP jurusan ilmu komunikasi Universitas Muhammadiyah 

Malang angkatan 2008. 

2. Menonton program acara Opera van Java di Trans7 minimal 3-5 kali 

episode per minggunya. 

 

b. Teknik Penentuan Sampel 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut, sampel merupakan bagian dari populasi (Sugiyono,2006:91). 

Jumlah sampel dalam penelitian ini ditentukan dengan Total Sampling atau 

merupakan penelitian populasi, dimana keseluruhan populasi merangkap sebagai 

sampel penelitian yaitu sebanyak 84 orang. Hal ini disebabkan karena subjeknya 

kurang dari 100 orang, maka lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya 

merupakan penelitian populasi atau Total Sampling. 
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I. 3 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Lokasi penelitian : Lokasi penelitian dilaksanakan di Universitas 

Muhammadiyah Malang, Jl. Tlogomas No. 246, Malang. Pemilihan lokasi ini 

didasarkan karena sebagai kampus ternama di Kota Malang dan Universitas 

Muhammadiyah Malang juga memiliki jurusan ilmu komunikasi dimana 

mahasiswanya lebih mampu memahami acara televisi yang ditampilkan. 

Waktu Penelitian : Penelitian dilaksanakan selama bulan Januari 2012-

selesai. 

 

I. 4Teknik Pengumpulan Data 

a. Kuisioner 

Kuisioner adalah teknik pengumpulan data melalui pembuatan daftar 

pertanyaan dengan jumlah pilihan jawaban yang telah ditetapkan oleh peneliti 

(Hamidi, 2007:140). Dalam penelitian ini kuisioner terdiri dari 20 item 

pertanyaan mengenai apresiasi mahasiswa terhadap tayangan Opera Van Java 

yang akan dijawab oleh responden dari pilihan jawaban yang tersedia dan 

tambahan jawaban bebas guna menambah informasi bagi peneliti. 

b. Dokumentasi 

Dokumentasi yaitu mengumpulkan data dengan cara mencatat arsip-arsip, 

dokumen-dokumen dan buku-buku yang mendukung penelitian. Teknik ini 

dilakukan untuk mendapatkan data skunder.  
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I.5 Pengukuran 

Dalam penelitian ini untuk pengukuran menggunakan kriteria dengan skala 

Likert. Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi 

seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial (Sugiyono,2008:93). 

Jawaban yang diberikan oleh responden, diberi nilai yang merefleksikan secara 

konsisten dari sikap responden, yakni dengan pemberian skor pada jawaban 

kuisioner yang diajukan pada responden sebagai berikut: 

a. Sangat setuju diberi skor  5 

b. Setuju diberi skor  4 

c. Kurang setuju  3 

d. Tidak setuju diberi skor   2 

e. Sangat tidak setuju diberi skor  1 

 

I.6 Teknik Analisa Data 

Dalam penelitian kuantitatif analisis data merupakan kegiatan setelah data 

dari seluruh responden atau sumber data lain terkumpul. Analisis datanya 

menggunakan analisis statistik deskriptif. Statistik deskriptif digunakan untuk 

mendeskripsikan data sampel, dan tidak membuat kesimpulan yang berlaku 

untuk populasi dimana sampel diambil (Sugiyono,2008:147). 

Langkah awal untuk menganalisa data dalam penelitian adalah pembuatan 

tabel distribusi jawaban responden. Tabel distribusi jawaban tersebut digunakan 

untuk melihat skor-skor dari setiap butir pertanyaan kemudian skor-skor tersebut 

dijumlahkan untuk mendapatkan skor total. Setelah membuat tabel distribusi 
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jawaban, langkah selanjutnya adalah penyusunan tabel frekuensi. Tabel 

frekuensi tersebut memuat tiga kolom yaitu kolom jawaban, frekuensi dan 

prosentase untuk setiap kategori. Untuk menghitung sebaran prosentase dari 

frekuensi tersebut menggunakan rumus: 

 

    
  

 
      

 

N =  Jumlah Kejadian 

fx  =  Frekuensi Individu 

Untuk mengukur besarnya nilai rata-rata dalam menganalisa data penelitian 

ini digunakan rata-rata hitung (Mean). Hal ini bertujuan untuk mengukur 

apresiasi penonton terhadap tayangan Opera Van Java (OVJ). Rumus dari Mean 

adalah: 

 

  ̅   
                    

 
 

 

 ̅  = Mean (rata-rata) 

  
  
              )= Penjumlahan nilai-nilai butir 

    = Jumlah observasi 

Setelah melakukan perhitungan nilai rata-rata dilanjutkan dengan nilai 

interval yang nantinya disajikan dalam bentuk tabel interval. Penentuan interval 
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dalam penelitian ini mengacu pada rumus Sturges (Nazir, 2011: 383), dimana 

interval (i) merupakana hasil dari perhitungan nilai tertinggi dikurangi nilai 

terendah dibagi jarak. Setelah nantinya diperoleh hasil perhitungan maka hasil 

tersebut bisa dibuat interval-interval sesuai jarak yang ditentukan peneliti dan 

dapat dijadikan acuan untuk menentukan posisi nilai rata-rata dan bisa 

digunakan untuk membuat kesimpulan hasil penelitian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


