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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Media massa adalah alat-alat komunikasi yang bisa menyebarkan pesan 

secara serempak, cepat kepada audien yang luas dan heterogen. Kelebihan media 

massa di banding dengan jenis komunikasi lain adalah ia bisa mengatasi hambatan 

ruang dan waktu. Bahkan media massa mampu menyebarkan pesan hampir 

seketika pada waktu yang tak terbatas.
1
 Bentuk-bentuk dari media massa saat ini 

antara lain adalah surat kabar dan majalah sebagai media cetak serta radio, televisi 

dan internet merupakan media elektronik. Media massa baik cetak maupun 

elektronik merupakan media massa yang banyak digunakan oleh masyarakat, 

terlebih media elektronik khususnya yaitu televisi. 

Televisi merupakan alat komunikasi yang paling digemari, kerena dengan 

telivisi kita dapat menemukan berbagai informasi dan hiburan yang sesuai dengan 

keinginan dan pilihan kita. Televisi menyuguhkan konsep secara audio visual agar 

terlihat lebih menarik untuk audien. Oleh karena itu lah bahwa menonton televisi 

merupakan minat setiap manusia. Pemirsa (watcher, televisison viewer) adalah 

sarana komunikasi melalui televisi yang karena heterogen masing-masing.
2
 Di 

dalam televisi terdapat banyak tayangan-tayangan yang bertujuan untuk 

memberikan informasi, serta juga sebagai sarana untuk memenuhi hiburan yang 

dibutuhkan masyarakat. Televisi sebagai salah satu hiburan yaitu, televisi sebagai 

                                                 
1 Nurudin.2007.  Pengantar Komunikasi Massa. Jakarta: PT.Raja Grafindo persada.  
2
 Onong Uchjana Effendy.1993. Televisi Siaran Teori dan Praktek. CV.Mandar Maju. Jakarta. 

Hlm 8 
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salah satu pilihan kita untuk melepaskan penat dari rutinitas sehari-hari dan 

sebagai media tempat hiburan ditengah-tengah keluarga. Televisipun sekarang 

tidak lagi menjadi barang mewah, hampir di setiap rumah memiliki televisi. 

Dengan demikian semakin banyaknya orang yang memiliki televisi, maka 

berimbas juga dengan semakin banyak pula stasiun-stasiun televisi yang 

bermunculan. Dari banyaknya stasiun televisi nasional yaitu TVRI (Televisi 

Republik Indonesia) sebagai stasiun televisi yang pertama di Indonesia di bawah 

naungan pemerintah Indonesia dan selanjutnya mulai bermunculan beberapa 

stasiun swasta lainya seperti SCTV (Surya Citra Televisi), RCTI (Rajawali Citra 

Televisi), Trans Corpora yang terdiri dari TRANS TV dan TRANS 7, ANTV, 

Metro TV, GLOBAL TV, TVOne dan masih banyak lagi stasiun televisi swasta 

yang semakin bertambah. 

Lahirnya stasiun televisi swasta TRANS 7 berawal dari kerjasama 

strategis antara Para Group dan Kelompok Kompas Media (KKG) pada Tanggal 4 

agustus 2006. TRANS 7 lahir sebagai sebuah stasiun televisi swasta yang 

menyajikan tayangan mengutamakan kecerdasan, ketajaman, kehangatan penuh 

hiburan serta kepribadian yang aktif. Trans 7 yang semula bernama TV 7 berdiri 

dengan izin dari Departemen Perdagangan dan Perindustrian Jakarta Pusat dengan 

Nomor 809/BH.09.05/III/2000. Pada 22 maret 2000, keberadaan TV 7 telah di 

umumkan dalam berita Negara Nomor 8687 sebagai Duta Visual Nusantara  TIVI 

Tujuh . dengan kerjasama strategis antara Para Group dan KKG, TV 7 melakukan 

re-launching pada 15 Desember 2006 sebagai Trans 7 dan menetapkan tanggal 

tersebut sebagai hari lahirnya TRANS 7. Di bawah naungan PT Trans Corpora 
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yang merupakan bagian dari manajemen Para Group, Trans 7 diharapkan dapat 

menjadi televisi yang maju, dengan program-program in house productions yang 

bersifat informative, kreatif dan inovatif 
3
.  

 Masing-masing stasiun televisi berlomba-lomba melakukan inovasi 

tayangan untuk menarik pehatian penonton dengan menyajikan berbagai macam 

tayangan acara-acara yang berkualitas dan menarik dimana didalamnya berisi 

berbagai informasi yang aktual serta tayangan acara-acara hiburan yang sesuai 

dengan selera penonton. Jika dilihat dan kita cermati, berbagai macam program 

acara yang ditawarkan masing-masing stasiun televisi  sekarang ini memiliki 

program yang hampir sama atau kemiripan program dengan stasiun-stasiun 

televisi yang lainnya yaitu program acara komedi.  

Setiap stasiun televisi pasti hampir bisa di pastikan memiliki acara televisi 

yang menayangkan acara-acara komedi, kita bisa lihat seperti pada Trans Corpora 

yang terdiri dari Trans TV (Sketsa, komedi project), Trans 7 (Opera Van Java), 

ANTV (Pesbuker, Tawa Sutra ), Metro TV (Stand UP Comedy) dan masih banyak 

lagi acara-acara komedi lainya. Setiap stasiun televisi mempunyai cara tersendiri 

dalam menyuguhkan acara-acara komedinya agar dapat menarik audiens. 

Salah satu kebudayan di indonesia adalah kesenian wayang yang saat ini 

masih diakui keberadaannya dan menjadi suri tauladan dalam berperilaku sehari-

hari. Seiring dengan perkembangan hiburan sekarang ini, wayang di konsep 

dengan format yang lebih menarik yaitu acara Opera Van Java. OVJ adalah 

kependekan dari Opera Van Java, yaitu sebuah Program Komedi yang di 

                                                 
3
 http://www.trans7.co.id/frontend/aboutus/view/company/15 Diakses pada tanggal 29 februari 

2012 pukul 16:29 wib 

http://www.trans7.co.id/frontend/aboutus/view/company/15
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tayangkan oleh Trans7. Acara sitkom ini disiarkan dari hari senin hingga jum‟at 

pada pukul 20.00 wib yang berdurasi 90 menit menyuguhkan cerita-cerita lucu 

yang unik. Menurut Nielsen Newsletter edisi 18-30 juni 2011 acara Opera Van 

Java menempati posisi pertama dengan rata-rata jumlah penonton 702.00 rating 

acara 6,6% index 104
4
. 

 Program komedi ini adalah program yang mengadopsi cerita pewayangan, 

yang di kemas dan ditampilkan dengan nuansa penuh canda tawa, akan tetapi 

didalamnya tidak selalu berisi tentang cerita-cerita pewayangan, dalam Opera Van 

Java juga mengangkat kejadian-kejadian yang saat ini sedang trend di masyarakat 

dan juga mengisahkan berbagai macam kebudayaan yang tidak hanya yang berada 

di Jawa. Seperti hal nya cerita yang mengisahkan cerita Si Malin Kundang, cerita 

rakyat Nini Pelet, cerita budaya khas cina yaitu Imlek, romeo dan juliet serta 

cerita-cerita yang lagi buming di masa sekarang.  

Studi tentang hubungan antara media dan audiens dapat menjadi perhatian 

utama antara industri, akademisi, maupun perhatian media dan masalah sosial. 

Media dapat menjadi stimulus individu untuk menarik serta menikmati sajian 

pesan atau program yang disuguhkan.Teks yang ditampilkan oleh media akan 

mengandung berbagai makna yang berbeda ketika dihadapkan pada audiens atau 

khalayak yang berbeda. Audiens televisi yang heterogen, secara geografis, 

demografis, maupun psikografis memaknai teks televisi berdasarkan latar 

belakang budaya, sosial dan pengalaman mereka masing-masing. 

                                                 
4Nielsen Newsletter, 2011 dalam 

http://www.agbnielsen.net/upload/indonesia/nielsen_newsletter_juni_201-ind.pdf  diakses 

tanggal 07 Nopember 2012 pukul 10:22 wib. 

http://www.agbnielsen.net/upload/indonesia/nielsen_newsletter_juni_201-ind.pdf
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Menurut Thompson (1988), dalam sebuah studi media televisi dengan 

menggunakan analisis sosial-historikal, harus memperhatikan keadaan spesifik 

serta kondisi sosial yang berbeda-beda dimana audiens menerima pesan atas teks 

media yang disuguhkan oleh televisi pesan tidak bisa hanya berdasarkan pada 

proses konstruksi dan produksi sebuah pesan, tetapi juga didasarkan pada analisis 

terhadap kondisi dan karakteristik audiens
5
.  

Dari fenomena yang telah di uraikan diatas maka peneliti tertarik untuk 

meneliti tentang Nilai Budaya pada acara komedi di televisi. Hal ini karena 

Indonesia sendiri merupakan sebagai negara yang berbudaya yang memiliki 

banyak sekali warisan kebudayaan dan tiap daerah meiliki kemajemukan budaya. 

Pemilihan terhadap Pengurus Dewan Kesenian Malang itu lebih ditekankan pada 

pertimbangan bahwa Pengurus Dewan Kesenian Malang memiliki korelasi 

dengan tema dari penelitian ini sendiri yaitu tentang nilai budaya. Berdasarkan 

uraian latar belakang sebelumnya maka peniliti mengangkat judul “NILAI 

BUDAYA PADA ACARA KOMEDI DI TELEVISI”(Studi Resepsi Tentang 

Opera Van Java Di Trans 7 Pada Pengurus Dewan Kesenian Malang) 

 

B.Rumusan Masalah 

 Dari uraian diatas, maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian 

ini adalah : Bagaimana Pengurus Dewan Kesenian Malang Menginterpretasikan 

“Nilai Budaya Pada Acara  Opera Van Java Trans 7”? 

 

                                                 
5(Thompson,1988,dalamhttp://www.sociology.org/content/2004/tier2/thompson.htmlvision) 

Diakses pada tanggal 29 februari 2012 pukul 16:43 wib 
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C.Tujuan Penelitian 

 Sesuai dengan rumusan masalah yang akan diteliti, maka tujuan penelitian 

ini untuk memperoleh pemahaman interpretasi terhadap Nilai Budaya Pada Acara 

Opera Van Java Trans 7 oleh Pengurus Dewan Kesenian Malang. 

 D. Manfaat Penelitian 

1.  Manfaat Akademis: 

a. Menambah referensi tentang riset audiens melalui studi resepsi/ 

reception studies bagi jurusan Ilmu Komunikasi. 

b. Membantu mahasiswa, khususnya yang mengambil studi audio-visual 

dalam mendalami riset ini. 

c.  Sebagai literatur untuk penelitian-penelitian selanjutnya. 

2.  Manfaat Praktis:  

a. Membantu penonton atau audien untuk menemukan nilai-nilai budaya 

dari acara komedi yang ditontonnya. 

b. Membantu penonton atau audien untuk lebih kritis dalam menilai setiap 

acara yang ditontonnya. 

 

E.Tinjauan Pustaka 

E.1 Komunikasi Massa 

Proses komunikasi massa dapat diartikan sebagai suatu proses yang 

melukiskan bagaimana komunikator menggunakan teknologi pembagi atau 

media massa secara proposional guna menyebarluaskan pengalamannya melalui 
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jarak untuk mempengaruhi khalayak dalam jumlah yang banyak
6
. Definisi 

komunikasi massa menurut Michael W Gamble dan Teri Kwal Gamble. 

Menurut mereka sesuatu bisa didefinisikan sebagai Komunikasi Massa jika : 

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. 

Anatara lain, surat kabar, majalah, televisi, film atau gabungan diantara 

media tesebut. 

2. Komunikator dalam komunikasi massa dalam menyebarkan pesan-pesannya 

bermaksud mencoba berbagai pengertian dengan jutaan orang yang tidak 

saling kenal atau mengetahui satu sama lain. Anonimitasi audien 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 publik, artinya bahwa pesan ini dapat 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 inipun biasanya 

berorientasi pada keuntungan bukan organisasi suka rela atau nirlaba. 

5. Komunikasi massa dikontrol oleh gatekeeper (pentapis informasi), artinya 

pesan-pesan yang disebarkan atau dipancarkan dikontrol oleh sejumlah 

                                                 
6 Winarni. 2003, Komunikasi Massa Suatu Pengantar. UMM Press. Hlm 51 
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individu dalam lembaga tersebut sebelum disiarkan lewat media massa. Ini 

berbeda dengan komunikasi antar pribadi, kelompok atau publik dimana 

yang mengontrol tidak boleh sejumlah individu. Beberapa individu dalam 

komunikasi massa itu ikut berperan dalam membatasi, memperluas pesan 

yang disiarkan. Contohnya adalah seorang reporter, editor film. Penjaga 

rubrik dan lembaga sensor lain dalam media itu bisa berfungsi sebagai 

gatekeeper. 

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

komunikasi lain, umpan balik bisa bersifat langsung dilakukan, tetapi 

komunikasi yang dilakukan lewat surat kabar tidak bisa langsung dilakukan 

alias delayed
7
. 

E.1.2. Fungsi Komunikasi Massa 

Fungsi komunikasi massa menurut Alexis S Tan dalam Nurudin (2003), yaitu : 

1. Memberi informasi (mempelajari ancaman dan peluang, memahami 

lingkungan, menguji kenyataan, meraih keputusan). 

2. Mendidik (memperoleh pengetahuan dan ketrampilan yang berguna 

memfungsikan dirinya secara efektif dalam masyarakatnya, mempelajari 

nilai, tingkah laku dan aturan yang cocok agar diterima dalam 

masyarakatnya). 

3. Mempersuasi (memberi keputusan, mengadopsi nilai, tingkah laku dan 

aturan-aturan yang cocok agar diterima dalam masyarakat). 

                                                 
7Nurudin. 2007. Pengantar Komunikasi Massa. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Hlm 7-8 
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4. Menyenangkan, memuaskan kebutuhan komunikasi (menggembirakan, 

mengendorkan urat syaraf, menghibur, mengalihkan perhatian dari masalah 

yang dihadapi). 

Sedangkan definisi komunikasi massa menurut Joseph A. Devito, 

sebagaimana dikutip oleh Onong Uchjana (1998:21), adalah sebagai berikut 

:   

pertama, komunikasi massa adalah komunikasi yang ditujukan kepada 

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

khalayak meliputi seluruh penduduk atau semua orang yang membaca atau 

semua orang yang menonton televisi, agaknya ini berarti 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. 

 

 Berdasarkan definisi-definisi di atas, dapat dilihat betapa kompleksnya 

sebuah proses komunikasi massa. Oleh karena itu, komunikasi massa punya 

berbagai macam fungsi untuk bisa memenuhi kebutuhan khalayak. Nurudin 

(2007:66-95) menyebutkan fungsi komunikasi massa antara lain : 

1.   Informasi 

Fungsi ini merupakan fungsi yang paling penting dalam sebuah komunikasi 

massa. Media memberikan informasi tentang peristiwa, baik yang bersifat 

local, regional, nasional dan internasional kepada khalayak. Sebagian besar 

informasi yang diperoleh masyarakat berasal dari media. 

2. Hiburan 

Fungsi hiburan adalah fungsi yang paling mendominasi media dibandingkan 

fungsi-fungsi yang lain. Fungsi ini sebagai sarana pelepas lelah bagi 
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individu dan masyarakat. Namun, fungsi hiburan ini juga mempunyai 

disfungsi. Disfungsi bagi masyarakat yaitu mengalihkan publik 

menghindarkan aksi sosial karena hiburan yang disajikan media 

menyebabkan masyarakat menjadi lebih individualistik. Sedangkan 

disfungsi bagi individu meningkatkan kepasifan karena hiburan yang 

disajikan media cenderung membuat orang terlena, memperendah cita rasa, 

dan memungkinkan pengasingan diri. Dalam hal ini, televisi dianggap media 

nomor satu bagi masyarakat. 

3.   Persuasi 

Media mempunyai fungsi untuk meyakinkan atau memengaruhi khalayak. 

Persuasi yang dilakukan media meliputi, mengukuhkan, atau memperkuat 

sikap, kepercayaan, atau nilai seseorang; mengubah sikap, nilai, kepercayaan 

seseorang; menggerakan seseorang untuk melakukan sesuatu; dan 

menawarkan etika atau sistem nilai tertentu. 

 4. Transmisi budaya  

Fungsi ini berperan meningkatkan keutuhan sosial dan mengurangi 

ketidakpastian di tengah masyarakat. Disfungsi dari transmisi budaya ini 

adalah bagi masyarakat akan berkembang masyarakat massa, dan bagi 

individu akan terjadi depersonalisasi sosialisasi yaitu proses sosialisasi 

menjadi sama bagi setiap orang, tidak terjadi kekhasan bagi setiap individu.  

5.  Mendorong kohesi sosial/integrasi sosial  

Fungsi ini mendorong masyarakat untuk bersatu. Namun ketika media 

massa mempunyai fungsi untuk menciptakan integrasi sosial, di sisi lain 
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media massa juga mempunyai peluang untuk menciptakan disintegrasi 

sosial. Sehingga ketika membicarakan fungsi media sebagai penyatu 

masyarakat, kita juga perlu membicarakan peluang munculnya permusuhan 

dan konflik di masyarakat akibat pemberitaan media massa. 

6.   Pengawasan 

- Fungsi pengawasan dibagi menjadi dua jenis, yaitu: 

-  Pengawasan peringatan (warning or beware surveillance)  

-  Pengawasan instrumental (instrumental surveillance) 

7.  Korelasi 

Fungsi ini menghubungkan bagian-bagian dari masyarakat agar sesuai 

dengan lingkungannya, meningkatkan mobilisasi, mengurangi ancaman 

terhadap stabilitas nasional, mengurangi kepanikan dan agenda setting. 

Adapun disfungsinya yaitu meningkatkan konformisme: merintangi 

perubahan sosial jika kritik-kritik sosial diabaikan, meningkatkan hak kritik 

dan meningkatkan kepasifan. 

 

E.2 Interpretasi 

Interpretasi didefinisikan sebagai kondisi aktif seseorang dalam proses 

berpikir dan kegiatan kreatif pencarian makna
8
. Sedangkan makna pesan media 

tidak lah permanen, makna dibangun atau dibuat oleh khalayak melalui 

keterikatan dengan teks media dalam kegiatan rutin interpretasinya. Artinya, 

khalayak adalah aktif dalam menginterpretasi dan memaknai teks media.   

                                                 
8  Stephen W Little John. 2009. Teori Komunikasi. Salemba Humanika. Hlm 199   
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Sementara menurut Lorimer (1994:170) dalam skripsi Ido Prijana Hadi 

“Penelitian Khalayak Dalam Perspektif Reception Analysis” melihat pada 

bagaimana  audience merasakan (make sense) media sebagai sebuah produk 

budaya dan bagaimana interpretasi atas apa yang mereka baca, lihat dan dengar. 

Proses interpretasi terjadi apabila media mampu memberikan makna tersendiri 

atas proses konsumsi media yang dilakukan setiap harinya, dalam  konteks 

sosialnya. Konsumsi isi media dapat memberikan  pengalaman seseorang dengan 

orang lain melalui tahapan penggunaan media (contexts of media use) dengan 

interpretasi secara introspeksi, retrospeksi (persepsi), dan pernyataan verbal 

seseorang atas kegiatannya mengkonsumsi media. Tahapan  decodings yaitu pada 

proses memproduksi makna dan membagikan kepada orang lain. Dalam  social 

contexts konsumsi media cenderung mengkonseptualisasikan media sebagai 

representasi daripada sebagai sumber informasi. Media terintegrasi kedalam 

kehidupan sosial seseorang setiap harinya. Media merupakan bagian dari 

kehidupan sosial manusia, media selalu terhubung dengan manusia dengan setting 

atau cara masing-masing
9
. 

 

E.3 Komedi 

  Perkataan komedi mempunyai maksud tradisional (teater komedi) dan 

maksud popular (penggunaan “melawak” dengan hasrat merangsang ketawa 

pengetahuan umum). Dalam pengetahuan umum, penggunaan perkataan 

                                                 
9
Hadi, Ido Prijana. Penelitian Khalayak Dalam Perspektif Reception Analysis. Universitas Kristen  

Petra Surabaya. Skripsi diakses pada tanggal 29 pebruari 2012 pukul 17:58 wib. 
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“komedi” sering kali merujuk kepada ciptaan atau penyampaian kelakuan atau 

lakonan yang menggelikan hati atau merangsang ketawa. Kebanyakan unsur-

unsur komedi mempunyai variasi terhadap elemen-elemen seperti kejutan, 

ketidakseriusan, kata-kata sindiran dan lain sebagainya.10  

Menurut baskin (2003:93-95) ada beberapa genre komedi, diantaranya 

1. Komeditragi 

Dalam komedi tragi, suasana komedi ditonjolkan terlebih dahulu kemudian 

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

sehingga penonton terbawa emosinya dalam suasana tragis, tetapi terbungkus 

dengan suasana komedi. 

2. Komedi horror  

Seperti komeditragi, komedi horror juga merupakan gabungan antara tema 

komedi dengan horror. Biasanya film dengan tema ini menampilkan film 

horor yang berkembang, kemudian di plesetkan menjadi komedi. Dalam 

konteks ini, unsur-unsur ketegangan yang bersifat menakukan dibalut dengan 

adegan-adegan komedi sehingga unsur kengeriannya menjadi lunak. 

3. Parodi  

Tema parodi merupakan duplikasi dari tema film tertentu, tetapi diplesetkan 

(di sindirkan) sehingga ketika sebuah film parodi ditayangkan para penonton 

akan melihat suatu adegan dalam film tesebut dengan tersenyum dan tertawa. 

Penonton berbuat demikian tidak sekedar karena film lucu, tetapi karena 

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

                                                 
10. http://ms.wikipedia.org/wiki/komedi diakses pada 17 februari 20012 pukul 20:40 wib 

http://ms.wikipedia.org/wiki/komedi
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penikmat film parodi akan paham kalau sering menonton film sebab parodi 

selalu mengulang adegan film yang lain dengan pedekatan komedi. Jadi, tema 

parodi berdimensi duplikasi film yang sudah ada lantas di komedikan.   

Komedi Situasi  

Sejak tahun 1949, sitkom telah menjadi acara hiburan paling popular di 

jam tayang utama. Acara ini biasanya sampai satu setengah jam, berkisah tentang 

orang-orang yang berada dalam situasi yang menyenangkan dan segar setiap 

episode. Terjadi keruwetan yang menyebabkan tokoh-tokohnya bingung sehingga 

sampai pada klimaks dimana isu itu dipecahkan dan semua menjadi senang dan 

bahagia.11 

Komedi Slapstick 

Seringkali slapstick diasosiasikan dengan humor kelas rendahan yang 

tidak menarik, namun buktinya slapstick mampu bertahan dari abad ke abad. 

Tidak hanya bertahan, slapstick terbukti mampu mengumpulkan banyak 

penonton. Slapstick dalam encyclopedia britaninica diterjemahkan sebagai suatu 

jenis komedi fisik bercirikan humor yang kasar, situasi absurd dan bersemangat, 

tak jarang menampilkan aksi kekerasan. Komedi slapstick sendiri sebenarnya 

membutuhkan keahlian kusus, lebih dari sekedar pelawak dan badut biasa, acap 

kali slapstick pun membutuhkan adegan-adegan akrobatik, pemeran pengganti 

(stuntman) bahkan pesulap, untuk membuatnya berhasil menghadapi berbagai 

rintangan dalam waktu yang tepat. Aneh mengingat kekerasan bias jadi kunci 

atraksi sebuah komedi. Hal ini wajar saja mengingat istilah slapstick sendiri 

                                                 
11

John Vivian. 2008. Teori Komunikasi Massa. Kencana. Hlm 247 
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diambil dari nama sebuah senjata yang jadi favorit dalam pertunjukan ini. 

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

yang digunakan untuk menempeleng dan menimbulkan suara pukulan keras 

ketika tongkat itu menyentuh seseorang. Alat ini pertama kali digunakan pada 

abad ke 16, ketika Harlequin, salah satu karakter utama dalam sandiwara komedi 

italia, dell’arte memukul bokong korban leluconnya.12 

 

E.4 Perspektif Nilai Budaya Dalam Media 

 Kata kebudayaan dan culture. Kata kebudayaan berasal dari kata Sansakerta 

buddhayah, yaitu bentuk jamak dari buddhi yan berarti budi atau akal. Dengan 

demikian ke-budaya-an dapat diartikan hal-hal yang bersangkutan dengan akal. 

Ada sarjana lain yang mengupas kata budaya sebagai suatu perkembangan dari 

majemuk budi-daya, yang berarti daya atau budi. Karena itu mereka membedakan 

budaya dari kebudayaan. Demikianlah budaya adalah daya dari budi berupa cipta, 

karsa dan rasa itu. Dalam istilah antropologi-budaya perbedaan itu ditiadakan. 

Kata budaya di sini hanya dipakai sebagai suatu singkatan saja dari kebudayaan 

dengan arti yang sama.
13

 

Dalam budaya dikenal suatu istilah yang disebut adat-istiadat yang khusus 

terdiri dari nilai-nilai budaya, pandangan hidup dan ideologi. Menurut Koentjoro 

(1979:190) Sistem nilai budaya merupakan tingkat yang paling tinggi dan paling 

abstrak dari adat-istiadat. Hal itu disebabkan karena nilai-nilai budaya itu 

                                                 
12

EwinkAT, slapstick dari zaman kezaman,http://ewink2.blogspot.com/2003_09_01_archive.html 

diakses pada 11 Maret 2012 pukul 22:15 wib 
13Koentjaraningrat. 1990. Pengantar Ilmu Antropologi, Rineka Cipta. Hlm 181  
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merupakan konsep-konsep mengenai apa mereka yang anggap bernilai, berharga, 

dan penting dalam hidup sehingga dapat berfungsi sebagai suatu pedoman yang 

memberi arah dan orientasi pada kehidupan para warga masyarakat tadi. 

Walaupun nilai-nilai budaya berfungsi sebagai pedoman hidup manusia dalam 

masyarakat, tetapi sebagai konsep suatu nilai budaya itu sangat bersifat sangat 

umum, mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, dan biasanya sulit 

diterangkan rasional dan nyata. Namun, justru karena sifatnya yang umum, luas 

dan kongkret itu, maka nilai-nilai budaya dalam suatu kebudayaan berada dalam 

daerah emosional dari alam jiwa para individu yang menjadi warga dari 

kebudayaan yang bersangkutan. Kecuali itu, para individu itu sejak kecil telah 

diresapi dengan nilai-nilai budaya yang hidup dalam masyaraktnya, sehingga 

konsep-konsep itu sejak lama telah berakar dalam alam jiwa mereka.  

Dalam tulisan website G.P Wira Saputra menyebutkan Clyde Kluckhohn 

(1994) mendefinisikan nilai budaya sebagai konsepsi umum yang terorganisasi, 

yang mempengaruhi perilaku yang berhubungan dengan alam, kedudukan 

manusia dalam alam, hubungan orang dengan orang dan tentang hal-hal yang 

diingini dan tidak diingini yang mungkin bertalian dengan hubungan orang 

dengan lingkungan dan sesama manusia. Sementara itu masih dalam tulisan 

website yang sama Sumaatmadja (2000) mengatakan bahwa pada perkembangan,  

pengembangan,  penerapan  budaya  dalam  kehidupan,  berkembang pula nilai-

nilai yang melekat di masyarakat yang mengatur keserasian, keselarasan, serta 

keseimbangan. Nilai tersebut dikonsepsikan sebagai nilai budaya. Selanjutnya, 

bertitik tolak dari pendapat diatas, maka dapat dikatakan bahwa setiap individu 
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dalam melaksanakan aktifitas sosialnya selalu berdasarkan serta berpedoman 

kepada nilai-nilai atau sistem nilai yang ada dan hidup dalam masyarakat itu 

sendiri. Artinya nilai-nilai itu sangat banyak mempengaruhi tindakan dan perilaku 

manusia, baik secara individual, kelompok atau masyarakat secara keseluruhan 

tentang baik buruk, benar salah, patut atau tidak patut. Suatu  nilai apabila sudah  

membudaya didalam diri seseorang, maka nilai itu akan dijadikan sebagai 

pedoman atau petunjuk di dalam bertingkahlaku. Hal ini dapat dilihat dalam 

kehidupan sehari-hari, misalnya budaya gotong royong, budaya malas, dan lain-

lain. Jadi, secara universal, nilai itu merupakan pendorong bagi seseorang dalam 

mencapai tujuan tertentu. Jadi dapat disimpulkan bahwa nilai budaya adalah suatu 

bentuk konsepsi umum yang dijadikan pedoman dan petunjuk di dalam bertingkah 

laku baik secara individual, kelompok atau masyarakat secara keseluruhan tentang 

baik buruk, benar salah, patut atau tidak patut14. 

Pendekatan budaya menjalaskan bagaimana budaya berupaya  berperan 

dalam mengintergrasikan dan mendisiplinkan kelompok masyarakat yang 

memungkinkan untuk menyimpang maupun menentang nilai dan norma yang 

telah ada dan disepakati dalam suatu masyarakat. Karena itu pendekatan budaya 

berupaya mendalami pesan dan audien dalam masyarakat secara cermat, kritis, 

dan terarah dengan tujuan dapat memberikan penjelasan menyangkut pola pilihan 

maupun reaksi terhadap media yang digunakan.15 Bahkan lebih jauh lagi media 

bisa digunakan untuk menjadi kritik realitas yang kongkrit untuk kritik nilai-nilai 

                                                 
14

(G.P. Wira Saputra, 2011, Nilai Budaya, Sistem Nilai, dan Orientasi Nilai Budaya dalam 

http://wirasaputra.wordpress.com/2011/10/13/nilai-budaya-sistem-nilai-dan-orientasi-nilai-

budaya/ (diakses pada tanggal 29 maret pukul 12:23 wib) 
15

Dennis McQuail. 1987. Teori Komunikasi Massa Suatu Pengantar. Jakarta.Erlangga. Hlm 66-67 
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budaya, nilai-nilai sosial dan politik sebab media dianggap sebagai wilayah utama 

untuk analisis kritik dan aksi sosial politik yang dianggap mendominasi ruang 

budaya masyarakat modern. ketika kebudayaan dasar menjadi lemah karena 

adanya budaya popular dimana hal ini disebabkan tidak adanya patokan dasar 

yang digunakan dan tidak ketatnya patokan standardisasi. 16 

 

E.5 Televisi Sebagai Media Hiburan 

Munculnya media televisi dalam kehidupan manusia memang 

menghadirkan suatu peradaban, khususnya dalam proses komunikasi dan 

informasi yang bersifat massa. Globalisasi informasi dan komunikasi setiap media 

massa jelas melahirkan satu efek sosial yang bermuatan perubahan nilai-nilai 

sosial dan budaya manusia17. 

Menurut Prof. Dr. R. Mar‟at dari Unpad, acara televisi pada umumnya 

mempengaruhi sikap, pandangan, persepsi dan perasaan penonton, ini adalah 

wajar. Jadi, bila ada hal-hal yang mengakibatkan penonton terharu, terpesona, 

atau latah, bukanlah sesuatu yang istimewa, sebab salah satu pengaruh psikologis 

dari televisi seakan-akan menghipnotis penonton, sehingga mereka seolah-olah 

hanyut dalam keterlibatan pada kisah atau peristiwa yang dihidangkan televisi18. 

Kemudian dari penjelasan diatas media massa erat kaitannya dengan 

auadiens. Sebagai pencipta aktif makna yang berkaitan dengan teks, audiens 

                                                 
16

Muslimin. 2011. Komunikasi Tradisional : Pesan Kearifan lokal masyarakat Sulawesi Selatan 

Melalui Berbagai Media Warisan. Buku Litera. Yogyakarta. Hlm 58 
17

Wawan Kuswandi. 1996. Komunikasi Massa (Sebuah Analisis Isi Media Televisi). Rhineka 

Cipta. Jakarta. Hlm 21-22 
18

Onong Uchjana Effendy.1993. Televisi Siaran Teori dan Praktek. CV.Mandar Maju. Jakarta. 

Hlm 122 
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bukanlah orang bodoh yang secara cultural melainkan sebagai produsen makna 

aktif pada budaya mereka sendiri. Audiens memiliki kompetensi budaya yang 

telah mereka dapatkan dan miliki untuk di kemukakan dalam teks, sehingga 

audiens terbentuk denan cara yang berbeda dengan mengerjakan makna yang 

berbeda. Hubungan antara teks dan masyarakat dapat dibangun hanya melalui 

sasaran audiens. Dalam tindakan atau proses audienslah teks dan masyarakat 

bertemu.19 Teori menjadi dasar dalam penelitian ini yang berbasiskan audiens 

digambarkan dalam teori dibawah ini :   

Active Audience (khalayak aktif) 

Dalam komunikasi massa, ada elemen di mana audiens merupakan salah 

satu elemen penting serta memiliki banyak keberagaman. Mulai dari penonton 

televisi, pembaca koran atau majalah, maupun pendengar radio. Namun dalam 

pembahasan ini, audien yang dimaksudkan adalah para penonton televisi. Di mana 

menurut Chris Barker, penonton adalah pencipta kreatif makna-makna yang 

berkaitan dengan televisi. Mereka tidak sekedar menerima begitu saja makna-

makna tersebut, melainkan melakukannya berdasarkan kompetensi kultural yang 

dibangun dalam konteks bahasa dan relasi sosial. 

Menurut Hiebert dan kawan-kawan, audiens dalam komunikasi massa memiliki 5 

karakter, yaitu: 

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

pengalaman dan dipengaruhi oleh hubungan sosial diantara mereka. Individu-

                                                 
19

Chris Barker. 2004. Cultural Studies Teori dan Praktik. Kreasi Wacana. Yogyakarta. Hlm 34 
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individu tersebut memilih produk media yang mereka gunakan berdasarkan 

seleksi kesadaran. 

2. Audiens cenderung besar (tersebar ke berbagai wilayah jangkauan sasaran 

komunikasi massa). 

3. Audiens cenderung heterogen. Mereka berasal dari berbagai lapisan dan 

kategori sosial. 

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

5. Audiens secara fisik dipisahkan dari komunikator. Hal ini dapat juga 

dikatakan bahwa audiens dan komunikator dipisahkan oleh ruang dan waktu.20  

Berdasarkan studi Ien Ang (1985) tentang Dallas dan penontonnya yang 

banyak didiskusikan di Belanda, Ien Ang menemukan sebuah hasil bahwa para 

penonton Dallas secara aktif terlibat di dalam produksi makna dan kesenangan, 

yang termanifestasi dalam berbagai bentuk  yang tidak dapat direduksi menjadi 

struktur teks, „efek ideologis‟  ataupun proyek politis. Beberapa di antaranya 

merasa bersalah setelah menonton Dallas, ada yang menganggapnya sebagai 

sampah, ada yang menonton dengan menyadari akan bahayanya, serta ada pula 

yang mempertahankan diri bahwa mereka berhak menonton apa yang mereka 

inginkan. Para penonton yang seperti ini merupakan penonton yang sudah mampu 

memilih dan memilah tayangan apa yang dia inginkan atau butuhkan, serta dapat 

memfilter isi yang relevan atau tidak relevan untuk dikonsumsi. Berbeda dengan 

penonton pasif, penonton aktif lebih memiliki pengetahuan dan bisa membedakan 

mana yang fakta dan mana yang fiktif.  

                                                 
20

Nurudin. 2007. Pengantar Komunikasi Massa. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada. Hlm 105-106 
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E.6 Khalayak Media Aktivitas dan Selektivitas. 

„Khalayak‟ sangat akrab sebagai istilah kolektif dari penerima dalam 

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

penerima, efek) yang dibuat oleh para pelopor.  Khalayak merupakan produk 

konteks sosial (yang mengarah pada kepentingan budaya, pemahaman, dan 

kebutuhan akan informasi yang sama)serta respon kepada pola pasokan media 

tertentu. Seringkali keduannya berada pada saat yang bersamaan, ketika sebuah 

media dirancang untuk menarik anggota kategori sosial tertentu atau penduduk 

diwilayah tertentu. Biocca (1988a) telah membahas perbedaan makna dan konsep 

dari aktivitas khlayak, lima versi yang berbeda yang ditemukan literatur 

sebagaimana berikut : 

1. Selektivitas : kita dapat menggambarkan khalayak sebagai aktif, semakin 

banyak pilihan dan diskriminasi yang terjadi dalam hubungan dengan 

media serta konten didalam media. Hal ini biasannya terbukti dalam 

perencanaan penggunaan media dan dalam pola pemilihan yang konsisten 

(termasuk membeli, menyewa, atau meminjam film atau buku). 

Penggunaan media yang sangat berat (terutama dalam televisi) lebih 

mungkin dianggap sebagai definisi „tidak selektif dan karenannya tidak 

aktif. 

2. Utilitarisme : disini khalayak merupakan „perwujudan dari konsumen yang 

memiliki kepentingan pribadi‟. Konsumsi media melambangkan kepuasan 

dari kebutuhan yang kurang lebih disadari, semisalnya yang dinyatakan 

oleh pendekatan „uses and gratification‟ 
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3. Memiliki tujuan : seorang khalayak aktif (active audiens), menurut definisi 

ini adalah mereka yang terlibat dalam pengolahan kognitif aktif dari 

informasi yang datang dan pengalaman. Hal ini sering kali diisaratkan oleh 

berbagai bentuk langganan media. 

4. Kebal terhadap pengaruh : mengikuti alur konsep „khalayak‟ yang keras 

kepala(Bauer, 1964) konsep aktivitas disini menekankan batasan yang 

diatur oleh anggota khalayak untuk tidak menginginkan adanya pengaruh 

atau pembelajaran. Pembaca, penonton atau pendengar tetap „memegang 

kendali‟ dan tidak terpengaruh kecuali sebagaimana yang ditentukan oleh 

pilihan pribadi. 

5. Keterlibatan : secara umum semakin seorang anggota khalayak „ terlihat‟ 

atau terjebak‟ dalam pengalaman media yag terus-menerus semakin kita 

dapat membicarakan mengenai ketrlibatan. Hal ini dapat juga disebut 

sebagai „rangsangan afektif‟. Keterlibatan juga dapat diindikasikan oleh 

tanda-tanda , misalnya membantah kepada televisi21. 

Dalam kasus televisi rating apreseasi khalayak baik luar biasa rendah maupun 

tinggi, sering kali menunjukan keberadaan didalam khalayak program dari 

sekolompok penonton aktif yang merespon sanagt positif atau sangat negatif. 

Tindakan merekam dan memutar ulang dari televisi adalah indikasi lain dari 

keterlibatan yang diatas rata-rata. Akhirnya kita dapat mencatatpandangan yang 

akan dibahas lebih detail lebih lanjut bahwa khalayak sering kali berpartisipasi 
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 McQuail.Teori Komunikasi Massa Edisi 6 Buku 2. Salemba Humanika. Hal 164-165 
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dalam pengalaman media dengan memberikan makan terhadapnya, sehingga 

secara aktif memproduksi „teks‟ media 

 

E.7 Media, Bahasa dan Budaya 

Analisis resepsi  meneliti bagaimana khalayak mengkonstruksi makna 

keluar dari yang ditawarkan oleh media. Khalayak mereproduksi makna sendiri, 

tidak hanya menerima begitu saja teks berita yang disajikan media. Khalayak 

mengkodekan kembali atau menginterpretasi teks berita  sesuai dengan latar 

belakang sosial, budaya, dan pengalaman subjektif yang dimiliki masing-masing 

khalayak.   

Selain faktor latar belakang budaya, sosial, pendidikan, pengetahuan, yang 

dapat mempengaruhi interpretasi khalayak pada teks media, interpretative 

communities  juga memberi pengaruh terhadap interpretasi khalayak. Stanley Fish 

(dalam Littlejohn, 1999 : 209) menyatakan bahwa pembaca bagian dari  

interpretative communities, akan membangun pemaknaannya terhadap realita dari 

hasil interaksi kelompoknya dan akan digunakannya saat membaca teks media. 

Jadi, bagaimana khalayak memaknai teks media, akan tergantung juga oleh 

interpretative communities dari pembaca itu sendiri. Proses produksi makna teks, 

melewati tiga momen pemaknaan yang berbeda, dapat dirangkum dan 

digambarkan dalam model komunikasi televisual Struart Hall. Dari model 

komunikasi televisual dari Hall, dapat dijelaskan jalannya proses  encoding dan 

decoding teks dalam acara televisi. Momen  encoding   dan decoding  tidak benar-

benar berjalan lurus, mungkin apa yang dimaksud oleh media dalam teks, belum 
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tentu sama dengan pemaknaan khalayak terhadap teks yang diterimanya. Untuk 

itu, Stuart Hall (dalam Eriyanto, 2001:94-95), membagi tiga tipe utama 

pemaknaan atau pembacaan khalayak terhadap teks media (dominant reading, 

negotiated meaning, oppositional decoding) : 

 Posisi pembacaan dominant (dominant-hegemonic position) 

Ketika khalayak memaknai isi media sesuai dengan yang dimaksud oleh 

pembuat pesan atau media. Jika seseorang melakukan pemaknaan sesuai 

dengan makna dominant yang ditawarkan oleh teks media. Di sini, secara 

hipotesis dapat dikatakan tidak terjadi perbedaan penafsiran antara penulis 

dengan pembaca. Dan diantara pembaca sendiri yang beragam secara hipotesis 

juga dapat dikatakan mempunyai penafsiran atau membaca tanda yang sama. 

Ini terjadi ketika penulis menggunakan kode-kode profesional sehingga 

hampir tidak ada beda penafsiran yang tajam diantara pembaca.     

 Pembaca yang dinegosiasikan (negotiated code/position) 

Ketika khalayak membuat pemaknaan alternatif atau pemakanaan sendiri pada 

pesan media yang berbeda dari pemaknaan utama (preferred reading) sesuai 

dengan kondisi mereka. Dalam posisi kedua ini, tidak ada pembacaan 

dominan. Yang terjadi adalah kode apa yang di sampaikan penulis ditafsirkan 

secara terus menerus di antara kedua belah pihak  

 Pembacaan oposisi ( oppositional code/position) 

Ketika khalayak menghasilkan pemaknaan atas isi media yang langsung 

berlawanan dengan pemaknaan utama (preferred reading). Pembaca akan 
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menandakan secara berbeda atau membaca secara berseberangan dengan apa 

yang ingin disampaikan oleh khalayak tersebut. 

 

E.8 Studi Resepsi 

Studi respsi adalah studi yang menfokuskan pada pengalaman dan 

pemirsaan oleh khalayak, serta bagaimana makna diciptakan melalui pengalaman 

tersebut. Analisis ini mencoba memberikan sebuah makna teks, atas pemahaman 

teks media dengan memahami bagaimana karakter teks dibaca oleh khalayak. 

Audiens merupakan pencipta aktif makna dalam kaitannya dengan teks. Konsep 

teoritik terpenting dari studi resepsi adalah bahwa teks media penonton/pembaca 

atau program televisi bukanlah makna yang melekat pada teks media tersebut, 

tetapi makna diciptakan melalui interaksi antara khalayak dengan teks.22 Dengan 

analisis studi resepsi tersebut, peneliti berusaha mendiskripsikan bagaimana 

audiens dalam hal ini Pengurus Dewan Kesenian Malang dalam 

menginterprestasikan/memaknai ‟Nilai Budaya pada acara Opera Van Java’. 

 

F. Definisi Konseptual 

F.1 Nilai Budaya 

Suatu bentuk konsepsi umum yang dijadikan pedoman dan petunjuk di 

dalam bertingkah laku baik secara individual, kelompok atau masyarakat 

secara keseluruhan tentang baik buruk, benar salah, patut atau tidak patut. 
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Chris Barker. 2009. Cultural Studies Teori dan Praktik. Kreasi Wacana. Yogyakarta. Hlm 34 
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F.2 Komedi  

Dalam pengetahuan umum, penggunaan perkataan “komedi” sering kali 

merujuk kepada ciptaan atau penyampaian kelakuan atau lakonan yang 

menggelikan hati atau merangsang ketawa. Kebanyakan unsur-unsur komedi 

mempunyai variasi terhadap elemen-elemen seperti kejutan, ketidakseriusan, 

kata-kata sindiran dan lain sebagainya. Ide Opera Van Java ini adalah seperti 

pertunjukan wayang orang pada kebudayaan jawa. Para wayang itu 

diperankan oleh beberapa pelawak terkenal, seperti nunung srimulat, azis 

gagap, andre taulany dan sule. Selain wayang juga terdapat dalang yang 

diperankan oleh parto patrio serta para pemain gamelan dan ditambah oleh 

dengan kehadiran rina serta dewi gita sebagai sinden yang selalu menemani. 

Uniknya hanya dalang yang mengetahui jalan ceritanya , bintang tamu juga 

kerap ditampilkannya. 

 

G. Fokus Penelitian 

 Interpretasi Nilai Budaya pada acara Opera Van Java bagaiman 

kondisi aktif seseorang dalam  berpikir dan kegiatan kreatif dalam memaknai 

mengenai suatu bentuk konsepsi umum berkaitan dengan Nilai Budaya yang 

dijadikan pedoman dan petunjuk di dalam bertingkah laku baik secara 

individual, kelompok atau masyarakat secara keseluruhan tentang baik buruk, 

benar salah, patut atau tidak patut, seperti interaksi sesama manusia, manusia 

dengan lingkungan, hasil karya manusia pada acara komedi „Opera Van Java’ 

di Trans 7.  
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G. METODE PENELITIAN 

G.1 Pendekatan 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan 

kualitatif adalah pendekatan yang dilakukan untuk menjelaskan fenomena 

dengan sedalam-dalamnya. Penelitian ini tidak mengutamakan besarnya 

populasi atau sampling bahkan populasi atau samplingnya sangat terbatas. Jika 

data yang terkumpul sudah mendalam dan bisa menjelaskan fenomena 

ataupun maksud yang diteliti, maka tidak perlu mencari sampling lainnya. Di 

sini yang lebih ditekankan adalah persoalan kedalaman (kualitas) data bukan 

banyaknya (kuantitas) data.23 Pendekatan ini bersifat subjektif, sehingga 

hasilnya lebih kasuistik dan tidak dapat digeneralisasikan. 

Metode yang digunakan adalah studi resepsi. Dalam studi resepsi/ 

reception studies, makna yang ditemukan adalah pemaknaan atas suatu teks 

oleh audiens yang di studi. Dengan kata lain, makna teks bagi audiens itulah 

yang dimaknai oleh peneliti. Para perintis studi resepsi/ reception studies atau 

studi konsumsi menyatakan bahwa apapun yang dilakukan analisis makna 

tekstual sebagai kritik masih jauh dari kepastian tentang makna yang 

teridentifikasi yang akan diaktifkan oleh pembaca/audien/konsumen. Yang 

dimaksud adalah bahwa audien merupakan pencipta aktif makna dalam 

kaitannya dengan teks. Sehingga audien yang terbentuk dengan cara yang 

berbeda akan mengerjakan makna yang berbeda pula. Studi resepsi/ reception 

studies memiliki perspektif bahwa teks bisa menstrukturkan aspek makna 
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dengan memandu pembaca/audien/konsumennya, namun dia tidak dapat 

memapankan makna, yang merupakan hasil interaksi antara teks dan imajinasi 

pembaca/audien/konsumen.24  

Tipe ini memusatkan pada penyelidikan terhadap cara manusia 

memaknai kehidupan sosial mereka, serta bagaimana manusia 

mengekspresikan pemahaman mereka melalui bahasa, suara, perumpamaan, 

gaya pribadi, maupun ritual sosial. Tujuannya adalah untuk menginterpretasi/ 

menafsirkan pemaknaan acara komedi opera van java oleh audiens dengan 

menggunakan studi resepsi (reception studies), di mana data yang diperoleh 

merupakan hasil pemaknaan audiens atas teks media.  

 G.2 Subyek dan Waktu Penelitian 

  Segmentasi pada acara Opera Van Java adalah usia remaja ke atas, 

maka subyek penelitian ini  adalah Pengurus Dewan Kesenian Malang. 

Pemilihan pada Pengurus Dewan Kesenian Malang tersebut ditetapkan 

karena para pelaku seni di kota malang  memiliki korelasi dengan tema yang 

diangkat dalam penelitian ini yaitu terkait dengan  Nilai Budaya.  

Penentuan sampling dilakukan dengan menggunakan purposive 

sampling. Yaitu cara memilih sampel berdasarkan pada kelompok, wilayah 

atau sekelompok individu melalui pertimbangan tertentu yang diyakini 

mewakili semua unit analisis yang ada.25 Dengan kata lain, sampel yang 

dipilih haruslah memenuhi kriteria yang ditentukan oleh peneliti. Adapun 

kriteria yang harus dimiliki adalah sebagai berikut: 
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1.Pengurus Dewan Kesenian Malang (DKM) hal ini terkait dengan korelasi 

antara tema dari penelitian ini sendiri yaitu Nilai Budaya. 

2. Pengurus Dewan Kesenian Malang yang menonton serta mengikuti 

episode cerita tayangan Opera Van Java di Trans 7 minimal 2 kali tayang 

dalam seminggu. 

3. Pengurus Dewan Kesenian Malang yang bersedia diwawancarai sebagai 

subyek penelitian. 

Sedangkan untuk waktu penelitian ini sendiri, waktu penelitiannya bersifat 

kondisional antara peneliti dengan yang diteliti (sebagai audiens dan subjek 

penelitian) saling menyesuaikan dikarenakan adanya aktivitas kesibukan dari 

audiens atau subjek penelitian itu sendiri. Jadi rentang waktu penelitiannya disini 

antara bulan Juli sampai bulan Agustus 2012. 

G.3 Teknik Pengumpulan Data 

            G.3.1   Sumber Data 

               G.3.1.1 Data Primer 

  Sumber primer adalah suatu objek atau dokumen original-material 

mentah dari pelaku yang disebut “first-hand information”. Data yang 

dikumpulkan dari situasi aktual ketika peristiwa terjadi dinamakan data 

primer.26 Data primer yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari: 
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a. Wawancara 

  Wawancara merupakan metode pengumpulan data yang digunakan 

untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya.27 Sedangkan jenis 

wawancara yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah 

wawancara atau interview, di mana wawancara dilakukan secara langsung 

dengan Pengurus Dewan Kesenian Malang. Wawancara dapat dilakukan 

secara intensif agar data yang diperoleh dapat lebih berkualitas. Dalam 

teknik ini, informan memiliki kebebasan untuk menjawab. Sehingga agar 

mendapatkan data yang lengkap, dan terbuka, peneliti harus melakukan 

wawancara dengan situasi yang informal dan sangat penting untuk 

menjalin keakraban.  

 Menurut pendapat Denzin yang disadur oleh Kriyantono, 

memberikan pertanyaan yang berbeda atas informan yang satu dengan 

yang lain adalah hal yang memungkinkan. Namun, susunan kata dan 

urutannya disesuaikan dengan ciri-ciri setiap informan. 

 b. Dokumenter 

 Dokumen sudah lama digunakan dalam penelitian sebagai sumber 

data karena dalam banyak hal dokumen sebagai sumber data dimanfaatkan 

untuk menguji, menafsirkan, bahkan untuk meramalkan.28 Dokumen yang 

digunakan dalam penelitian ini berupa artikel-artikel dan berita-berita 

terkait penelitian, transkrip hasil wawancara, dan sebagainya. 
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G.3.1.2 Data Sekunder 

 Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan dari tangan kedua 

atau dari sumber-sumber lain yang telah tersedia sebelum penelitian 

dilakukan. Data yang dikumpulkan melalui sumber-sumber lain yang 

tersedia dinamakan data sekunder.29 Dalam penelitian ini, data sekunder 

berbentuk: 

1. Jurnal-jurnal ilmiah 

2. Data dari website Trans Corpora terkait profil Trans 7 

3. Data dari DKM Terkait dengan  profil Dewan Kesenian Malang 

4. Artikel dalam blog  

5. Buku-buku literatur 

G.4 Teknik Analisis Data 

   Analisis data dalam penelitian ini dilakukan semenjak sebelum 

memasuki lapangan. Peneliti memulai analisis semenjak ditemukan 

permasalahan sampai penelitian berakhir. Nasution (dalam Sugiyono, 

2008:245) menyatakan analisis telah dimulai sejak merumuskan dan 

menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan, dan berlangsung terus 

sampai penulisan hasil akhir. Namun dalam penelitian ini peneliti lebih 

memfokuskan analisis selama proses di lapangan bersamaan dengan 

pengumpulan data. 
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   Dalam penelitian ini peneliti menggunakan analisis data di 

lapangan dengan model Miles and Huberman (dalam Sugiyono, 2008: 247) 

diantaranya yaitu : 

1. Data Reduction (Reduksi Data) 

Semakin lama peneliti berada di lapangan, maka semakin banyak pula 

data yang diperoleh.Maka diperlukan adanya pencatatan dan diperlukan 

segera adanya analisis data dengan reduksi data. Menurut 

Sugiyono(2008:247) mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-

hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema 

dan polanya. Dalam mereduksi, peneliti dapat dibantu dengan 

menggunakan peralatan elektronik seperti computer dan dengan 

memberikan kode-kode pada aspek-aspek tertentu. 

2.  Data Display (penyajian data) 

Setelah peneliti mereduksi data, langkah selanjutnya yang ditempuh 

adalah mendisplay data. Peneliti akan menyajikan data dengan uraian 

singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Miles 

dan Huberman, (dalam Sugiyono, 2008:249) menyatakan “the most 

frequent form of display data for qualitative research data in the past 

has been narrative text”.Yang paling sering sering digunakan untuk 

menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah teks yang bersifat 

naratif. Dengan menggunakan data display maka diharapkan peneliti 

akan diberi kemudahan untuk memahami apa yang terjadi, dan 
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merencanakan kerja selanjutnya dengan melihat apa yang telah dipahami 

sebelumnya. 

3. Conclusion Drawing/verification 

Langkah selanjutnya setelah mereduksi data dan penyajian data, langkah 

yang ketiga adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan 

pada penelitian kualitatif diharapkan dapat menjawab yang ada di 

rumusan masalah yang telah dirumuskan sejak awal ditambah dengan 

bukti-bukti atau data-data yang telah ada 

 

Skema teknik analisis data ( interactive model ) 30:  
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G. 5 Teknik Keabsahan Data 

Untuk pemeriksaan kesahan (validity) dan ketetapan (reliability) data, 

maka pengkaji menetapkan teknik penyetigaan (tringulasi). Kesahan data 

dalam penelitian kualitatif dimaksudkan adalah sejauh mana data yang 

dikumpulkan telah secara signifikan mencerminkan atau mewakili realitas 

atau gejala yang dikaji. Sedangkan ketetapan tersebut dengan tingkat 

konsistensi hasil dari penggunaan alat pengumpulan data.31 

Adapun jenis teknik pemeriksaan keabsahan data yang digunakan 

dalam uji keabsahan dan konsistensi data pada penelitian ini adalah 

tringulasi. Teknik triangulasi merupakan pemeriksaan melalui sumber 

lainnya. Dari penelitian ini triangulasi yang digunakan adalah triangulasi 

sumber dimana mengguanakan berbagai sumber data seperti dokumen, 

arsip, hasil wawancara, atau juga dengan mewawancarai lebih dari satu 

subjek yang dianggap memeliki sudut pandang yang berbeda suhingga akan 

hasil kebenaran. Dari sumber yang satu dengan yang lain akan lebih 

melengkapi dan mendukung. Tekanannya akan terletak pada perbedaan 

sumber data bukan pada teknik pengumpulan data atau yang lain. Dengan 

cara menggali data dari beberapa sumber dan teknik pengumpulan data yang 

berbeda, data sejenis dapat teruji kebenarannya.32 
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