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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

Indonesia sebagai bangsa yang majemuk dan pluralistik memiliki berbagai 

corak dan kebudayaan, antara kebudayaan masyarakat yang satu dengan yang 

lainnya memiliki perbedaan sesuai dengan keadaan masyarakatnya dimana 

kebudayaan itu hidup.  

Seperti yang kita ketahui, hampir dari sebagian besar masyarakat 

Indonesia senang mengkonsumsi sajian dari media massa, baik cetak ataupun 

elektronik, dan bagi sebagian kalangan mempunyai pengaruh yang sangat besar 

dalam membentuk opini serta sikap dalam kehidupan sosial budayanya. Media 

yang mempunyai peran sebagai fungsi pendidik telah mengalami distorsi sehingga 

terjadi pergeseran karena adanya kekuatan-kekuatan dari kepentingan kapitalis. 

Kini berita disajikan dalam bentuk hiburan sehingga kebeneran menjadi kabur, 

tayangan-tayangan yang bersifat sadisme menjadi salah satu nilai jual, seks dan 

pornografi menjadi daya tarik, dan sebagainya. Sadar atau tidak, apa yang 

disajikan oleh kebanyakan media sedikit banyak telah mempengaruhi moral kita. 

Selain media-media yang secara umum kita kenal sepaerti televisi, radio 

dan koran, masih banyak sesuatu yang dapat kita jadikan sebagai media untuk 

menyampaikan pesan dan informasi kepada masyarakat, antara lain adalah 

lukisan, foto, ataupun kesenian seperti pertunjukan musik, wayang, drama dan 

sebagainya. Media ini tidaklah sepopuler dengan media modern saat ini, akan 
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tetapi bukan berarti bahwa media tersebut tidak mempunyai pengaruh serta efek 

terhadap masyarakatnya. Walau bagaimanapun, ada sebagian kecil masyarakat 

yang tidak dapat dicapai oleh media modern sehingga hanya media komunikasi 

tradisional yang dapat melakukannya. Pertunjukkan wayang, drama atau teater 

sebagai media komunikasi dengan efek yang sangat terbatas merupakan media 

yang sangat cocok untuk menyampaikan nilai-nilai positif tanpa harus 

bersentuhan dengan kepentingan-kepentingan kapitalis.  

Suku Banjar merupakan sukubangsa yang mendiami daerah Kalimantan, 

terutama Kalimantan Selatan. Eksistensi Suku Banjar sebagaimana suku bangsa 

lainnya mempunyai ciri khusus dalam sistem budaya, sistem sosial, dan hasil 

budayanya. Adat istiadat yang merupakan etos kebudayaan itulah yang 

membedakan suku Banjar dengan suku bangsa lainnya baik Dayak, Maanyan, 

Ngaju, Bukit, dan suku bangsa lain di Kalimantan. 

Lahirnya suku bangsa Banjar, tidak bisa dipisahkan dari masuk dan 

berkembangnya Islam di Kalimantan Selatan. Meskipun kata ”banjar” sendiri 

bukanlah kata yang berasal dari terminologi Islam. Kata ”banjar” di nusantara 

adalah adalah kata yang dikenal luas yang lebih kurang berarti pedesaan, 

pedukuhan, halaman, deretan. Selain itu terdapat pula istilah ”masih” yang berasal 

dari bahasa Ngaju. Kata ”masih” ditujukan untuk memanggil orang luar Ngaju, 

yaitu orang-orang Melayu yang mendiami pantai dan sungai Barito. 

Kedua rangkaian kata itu kemudian menjadi ”Banjarmasih”, yang 

kemudian menjadi nama kerajaan yaitu ”Kesultanan Banjarmasih”. Rakyat 

kesultanan itulah yang selanjutnya dikenal sebagai rakyat Banjar, yang merupakan 
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hasil penyatuan, ikatan oleh Islam, dari berbagai suku bangsa pendatang. Mereka 

terserap oleh perkembangan kesultanan Banjarmasih yang mengembangkan 

kebudayaan baru yang khas, yang didukung oleh orang-orang Banjarmasih, yang 

kemudian dikenal sebagai suku bangsa Banjar. 

Kata ”Banjarmasih” kemudian berkembang menjadi ”Bandarmasih” dan 

kemudian menjadi ”Banjarmasin”. Sebagaimana kita ketahui, saat ini Banjarmasin 

menjadi ibukota Provinsi Kalimantan Selatan 

Kata kebudayaan berasal dari terjemahan kata kultur. Kata kultur dalam 

bahasa latin “cultura”  berarti memelihara, mengolah dan mengerjakan. Teater 

Mamanda merupakan salah satu kesenian tradisional serta hasil kebudayaan 

masyarakat Banjar di Kalimantan Selatan. Teater Mamanda boleh dikatakan 

serumpun dengan “wayang bangsawan” di kepulauan Riau berdasarkan cerita 

1001 malam, dengan teater “mendu” yang dikenal di pulau Natuna, Riau. 

Persamaan teater mamanda dengan mendu terutama dalam arti pertunjukkan yang 

dilakukan di arena, tanpa panggung, serta penggunaan meja dan kursi untuk 

memberi suasana, juga dalam hal setting yang menggunakan suasana kerajaan. 

Teater mamanda juga boleh disebut serumpun dengan teater “lenong”. Kata 

“mamanda” berhubungan dengan panggilan yang digunakan dalam teater ini. 

Dalam etimologi kata mamanda berasal dari kata “mama”  yang diberi imbuhan 

“nda”. Mama adalah kata manis atau halus dari “marina” yang dalam bahasa 

banjar berarti “paman”. 

Teater mamanda yang berpusat di Kalimantan Selatan tidak dapat 

dipisahkan dengan komunitas orang Banjar yang masih serumpun dengan orang 
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melayu dan dikenal sebagai pemeluk Islam yang taat. Orang Banjar merupakan 

perpaduan antara orang Melayu yang tampaknya dominan dan orang Dayak yang 

merupakan penduduk asli Kalimantan. Perpaduan etnis tentu tidak dapat 

dilepaskan dari perpaduan kebudayaan, terutama dari bahasa yang digunakan. 

Sebagai kelompok etnis, orang Banjar berbahasa Banjar. Bahasa ini sebagian 

besar kosakatanya dapat dikembalikan pada kosakata bahasa Melayu. Di samping 

itu dalam bahasa Banjar dijumpai pula kosakata yang mrip dengan bahasa Jawa 

dan juga kosakata bahasa Dayak. Dikenalnya kosakata Jawa dalam bahasa Banjar 

disebabkan adanya pengaruh gelombang migrasi dari Jawa. 

Teater Mamanda bagi orang Banjar merupakan media komunikasi dan 

sebagai hasil kebudayaan yang menjadi filter dalam menghadapi pengaruh negatif 

yang ditimbulkan oleh kemajuan zaman. Teater mamanda bukan hanya mencoba 

menyampaikan nilai-nilai positif tentang makna kehidupan tetapi juga berusaha 

untuk menyampaikan serta melestarikan  warisan budaya (social heritage) yang 

diwujudkan dalam mamanda tersebut dan yang terkandung di dalamnya. Pada 

masa awal pertumbuhannya, teater mamanda merupakan salah satu acara yang 

mengandung bentuk ritual hingga saat ini telah menjadi suatu media komunikasi 

tradisional yang berusaha menyampaikan nilai-nilai moral, budaya serta agama, 

selain itu, teater mamanda telah menjadi media hiburan bagi orang Banjar yang 

rindu akan kesenian tradisional. 

Kesenian merupakan salah satu unsur yang utama dalam kebudayaan dan 

kesenian seperti teater mamanda  orang mendapatkan lambang dan symbol yang 

menjadi identitas suatu masyarakat. Artinya, apa yang menjadi nilai-nilai serta 
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makna yang terkandung di dalam Teater Mamanda itulah gambaran secara umum 

tentang kehidupan sosial budaya orang Banjar. 

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengungkap nilai-nilai serta 

makna-makna yang terkandung di dalam pementasan teater mamanda baik dari 

bahasa verbal maupun non-verbal. Selain itu, peneliti juga bermaksud untuk 

mempertahankan eksistensi Teater Mamanda sebagai salah satu kesenian 

tradisional dan kebudayaan orang Banjar. 

 
B. RUMUSAN MASALAH 

  Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa rumusan 

masalahnya adalah “Apa persepsi masyarakat tentang Teater Mamanda sebagai 

Media Komunikasi Tradisional orang Banjar?” 

 
C. TUJUAN PENELITIAN 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menguraikan penilaian 

atau persepsi dari masyarakat tentang teater Mamanda sebagai media komunikasi 

tradisional masyarakat Banjar. 

 

D. MANFAAT PENELITIAN 

1. Untuk Masyarakat 

a. Memberikan informasi kepada masyarakat tentang nilai-nilai serta makna 

yang terkandung dalam teater mamnda sebagai media komunikasi 

tradisional 
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b. Memberikan informasi kepada masyarakat tentang kesenian tradisional 

serta kebudayaan daerah, khususnya dari Kalimantan Selatan 

2. Bagi Ilmu Pengetahuan 

Memberikan sumbangan kepada ilmu pengetahuan, khususnya ilmu 

komunikasi tentang teater mamnda sebagai salah satu media komunikasi 

tradisional. 

 
E. TINJAUAN PUSTAKA 

E.1 Komunikasi Antar Budaya 

Manusia adalah makhluk sosial yang selalu berinteraksi satu sama lain, 

baik itu dengan sesama, adat istiadat, norma, pengetahuan ataupun budaya di 

sekitarnya. Pada kenyataanya seringkali kita tidak bisa menerima atau merasa 

kesulitan menyesuaikan diri dengan perbedaan-perbedaan yang terjadi akibat 

interaksi tersebut, seperti masalah perkembangan teknologi, kebiasan yang 

berbeda dari seorang teman yang berbeda asal daerah atau cara-cara yang menjadi 

kebiasaan (bahasa, tradisi atau norma) dari suatu daerah sementara kita berasal 

dari daerah lain. Menurut Stewart (1974) Komunikasi antar budaya adalah 

komunikasi yang terjadi dibawah suatu kondisi kebudayaan yang berbeda bahasa, 

norma-norma, adat istiadat dan kebiasaan. Dalam menjalani proses komunikasi 

antar budaya pasti akan mengalami suatu keterkejutan budaya yang berbeda 

dengan budaya kita (http://dossuwanda.wordpress.com/2008/04/04/gegar-budaya-

sebagai-proses-komunikasi-antar-budaya/) 

Definisi yang pertama dikemukakan didalam buku “Intercultural 

Communication: A Reader” dimana dinyatakan bahwa komunikasi antar budaya 
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(intercultural communication) terjadi apabila sebuah pesan (message) yang harus 

dimengerti dihasilkan oleh anggota dari budaya tertentu untuk konsumsi anggota 

dari budaya yang lain (Samovar & Porter, 1994, p. 19). Definisi lain diberikan 

oleh Liliweri bahwa proses komunikasi antar budaya merupakan interaksi 

antarpribadi dan komunikasi antarpribadi yang dilakukan oleh beberapa orang 

yang memiliki latar belakang kebudayaan yang berbeda (2003, p. 13). Apapun 

definisi yang ada mengenai komunikasi antar budaya (intercultural 

communication) menyatakan bahwa komunikasi antar budaya terjadi apabila 

terdapat 2 (dua) budaya yang berbeda dan kedua budaya tersebut sedang 

melaksanakan proses komunikasi. (http://jurnal-

sdm.blogspot.com/2009/05/komunikasi-antar-budaya-definisi-dan.html) 

Komunikasi antar budaya adalah komunikasi yang terjadi di antara orang-

orang yang memiliki kebudayaan yang berbeda (bisa beda ras, etnik, atau 

sosioekonomi, atau gabungan dari semua perbedaan ini. Kebudayaan adalah cara 

hidup yang berkembang dan dianut oleh sekelompok orang serta berlangsung dari 

generasi ke generasi (Tubbs, Moss:1996) 

Komunikasi antar budaya terjadi bila produsen pesan adalah anggota suatu 

budaya dan penerima pesan adalah anggota budaya lain. Dalam keadaan 

demikian, kita segera dihadapkan kepada masalah-masalah yang ada dalam suatu 

situasi dimana suatu pesan disandi dalam suatu budaya dan harus disandi balik 

dalam budaya lain. Seperti yang telah diketahui bahwa budaya mempengaruhi 

orang yang berkomunikasi. Budaya bertanggung jawab atas seluruh 

perbendaharaan perilaku komunikatif dan makna yang dimiliki setiap orang. 
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Konsekuensinya, perbendaharaan-perbendaharaan yang dimiliki dua orang yang 

berbeda budaya akan berbeda pula, yang dapat menimbulkan segala macam 

kesulitan. Namun, melalui studi dan pemahaman atas komunikasi antar budaya, 

dapat mengurangi atau hamper menghilangkan kesulitan-kesulitan tersebut. 

Huubungan antara budaya dan komunikasi penting dipahami untuk 

memahami komunikasi antar budaya, oleh karena melalui pengaruh budayalah 

orang-orang belajar berkomunikasi. Kemiripan budaya dalam persepsi 

memungkinkan pemberian makna yang mirip pula terhadap suatu obyek social 

atau suatu peristiwa. Cara-cara berkomunikasi, keadaan-keadaan komunikasi, 

bahasa dan gaya bahasa yang kita gunakan, dan perilaku-perilaku noverbal, semua 

itu terutama merupakan respons terhadap dan fungsi budaya yang dimiliki. 

Komunikasi itu terikat oleh budaya. Sebagaimana budaya berbeda antara budaya 

satu dengan yang lainnya, maka praktik dan perilaku komunikasi individu yang 

diasuh dalam budaya tersebut akan berbeda pula. 

Budaya adalah suatu pola hidup menyeluruh. Budaya bersifat kompleks, 

abstrak dan luas. Banyak aspek budaya turut menentukan perilaku komunikatif. 

Unsure sosio budaya ini tersebar dan meliputi banyak kegiatan social manusia. 

Untuk menyederhanakan dan membatasi pembahasan, akan diperiksa beberapa 

unsur sosio budaya yang berhubungan dengan persepsi, proses verbal dan proses 

nonverbal. 
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E.2. Komunikasi dalam Masyarakat 

  Definisi komunikasi atau dalam bahasa inggris “communication” berasal 

dari kata latin “communication” dan bersumber dari  kata “comunis” yang berarti 

sama. Sama di sini maksudnya adalah sama makna. Jadi, kalau dua orang terlibat 

dalam komunikasi, misalnya dalam bentuk percakapan, maka komunikasi akan 

terjadi atau berlangsung selama ada kesamaan makna mengenai apa yang 

dipercakapkan (Cangara, 2005: 18). 

  Yang penting dalam komunikasi ialah caranya agar suatu pesan yang 

disampaikan komunikator itu menimbulkan dampak atau efek tertentu pada 

komunikan. Dampak yang ditimbulkan dapat diklasifikasikan menurut kadarnya, 

yakni: 

a. Dampak Kognitif 

Dampak kognitif adalah dampak yang timbul pada komunikan yang 

menyababkan dia menjadi tahu atau meningkat intelektualitasnya. 

b. Dampak Afektif 

Di sini tujuan komunikator bukan hanya sekedar supaya komunikan 

tahu tetapai tergerak hatinya, menimbulkan perasaan tertentu misalnya 

perasaan iba, terharu, sedih, gembira, marah dan sebagainya. 

c. Dampak Behavioral 

Dampak behavioral adalah dampak yang timbul pada komunikan 

dalam bentuk perilaku, tindakan atau kegiatan. 

Sudah banyak pengertian komunikasi yang dinyatakan oleh para ahli 

dengan menekankan pada fokus yang berbeda. Keragaman pengertian tersebut 
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disebabkan oleh perbedaan konsep yang dihadirkan. Namun, untuk dapat 

menemukan hakikat komunikasi dibutuhkan pendekatan-pendekatan ataupun 

memilih asumsi-asumsi yang relevan. Adapun komunikasi yang dimaksud dalam 

penelitian ini adalah suatu proses simbolisasi dalam konteks sosial budaya 

masyarakat Banjar. Proses komunikasi dalam suatu masyarakat tergantung pada 

kebudayaan masyarakat tersebut dan sebaliknya, kebudayaan terbentuk dan 

dipelihara dengan berkomunikasi. 

  Definisi kebudayaan yang paling tua dikemukakan oleh Edward B. Taylor 

(1871) adalah keseluruhan yang kompleks meliputi pengetahuan, kepercayaan, 

kesenian, hukum, moral, ada dan berbagai kemampuan, serta kebiasaan yang 

diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat (Pujileksono, 2006: 19-20). 

  Kebudayaan juga dapat diartikan sebagai suatu simbol dari makna-makna, 

kebudayaan adalah sesuatu yang dengannya kita memahami dan memberi  makna 

pada hidup kita. Kebudayaan mengacu pada suatu pola makna-makna yang 

diwujudkan dalam simbol-simbol yang diturunalihkan secara historis, suatu 

sistem gagasan yang diwarisi yang diungkapkan dalam bentuk simbolik yang 

dengannya manusia menyampaikan, melestarikan, dan mengembangkan 

pengetahuan mereka mengenai sikap dan pendirian mereka terhadap kehidupan 

(Pujileksono, 2006: 19-20). 

  Komunikasi yang efektif menurut Stewart L. Tubb dan Sylvia Moss paling 

tidak menimbulkan lima hal: pengertian, kesenangan, pengaruh kepada sikap, 

hubungan yang makin baik, dan tindakan. 
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a. Pengertian 

Pengertian artinya penerimaan yang cermat dari isi stimuli seperti 

yang dimaksud komunikator. Kegagalan menerima isi pesan secara 

cermat disebut kegagalan komunikasi primer (primary breakdown in 

communication). 

b. Kesenangan 

Tidak semua komunikasi ditujukan untuk menyampaikan informasi 

dan membentuk pengertian. Selain itu komunikasi juga dapat 

dimaksudkan untuk menimbulkan kesenangan. Komunikasi ini lazim 

disebut komunikasi fatis (phatic communication). 

c. Mempengaruhi 

Komunikasi sering dilakukan untuk mempengaruhi orang lain. 

Komunikasi yang bertujuan untuk mempengaruhi sikap disebut 

komunikasi persuasif. Komunikasi persuasif memerlukan pemahaman 

tentang faktor-faktor pada diri komunikator, dan pesan yang 

menimbulkan efek pada komunikan. Persuasi didefenisikan sebagai 

proses mempengaruhi pendapat, sikap, dan tindakan orang 

menggunakan psikologis sehingga orang bertindak seperi kehandak 

dirinya sendiri. 

d. Hubungan Sosial yang Baik 

Komunikasi juga ditujukan untuk melahirkan tindakan yang 

dikehendaki. Komunikasi untuk menimbulkan pengertian disebut 

kegagalan komunikasi primer, gangguan yang timbul akibat salah 
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pengertian adalah kegagalan komunikasi sekunder (secondary 

breakdown). 

e. Tindakan  

Komunikasi juga ditujukan untuk melahirkan tindakan yang 

dikehendaki. Komunikasi untuk menimbulkan pengertian memang 

sukar, tetapi lebih sukar lagi untuk mendorong orang bertindak. Tetapi 

efektifitas komunikasi biasanya diukur dari tindakan nyata yang 

dilakukan komunikan. 

Uraian di atas menjelaskan bahwa proses komunikasi itu terjadi dan 

berlangsung dalam suatu masyarakat atau suatu kebudayaan. Proses komunikasi 

tersebut terjadi karena ada suatu interaksi komunikasi dengan latar belakang 

kebudayaan. Oleh karena itu, kajian komunikasi ini menekankan pada kerangka 

konsep kebudayaan. Hal ini didasarkan pada suatu pandangan bahwa perilaku 

komunikasi dari setiap anggota atau kelompok masyarakat dipengaruhi oleh 

kebudayaan yang mereka miliki. 

Dalam Sistem Komunikasi dikenal juga istilah media masyarakat yang 

mempunyai pengertian sebagaimana disebutkan oleh Berrigan (Nurudin, 2003: 

102-103) adalah media yang bertumpu pada landasan yang lebih luas dari 

kebutuhan semua khalayak, merupakan adaptasi media yang digunakan oleh 

masyarakat yang bersangkutan, memberikan kesempatan kepada masyarakat 

untuk memperoleh informasi, pendidikan,  menampung aspirasi masyarakat, dan 

sebagai untuk menyampaikan aspirasi. 
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Media masyarakat memiliki fungsi sebagaimana dikemukakan oleh Oepen 

dalam bukunya Nurudin, yaitu: 

1. Memberi saluran alternatif sebagai sarana bagi rakyat untuk 

mengemukakan kebutuhan dan kepentingan. 

2. Menyeimbangkan pemihakan kepada perkotaanyangn tercermin 

dalam isi media. 

3. Membantu menjembatani kesenjangan antara pusat dan pinggiran. 

4. Mencegah membesarnya rasa kekecewaan, puas diri dan 

keterasingan daerah pedesaan. 

5. Memberi fasilitas berkembangnya keswadayaan, kemampuan 

menolong diri sendiri dan kemampuan mengambil keputusan 

sendiri. 

Berikut ini teori tentang efektivitas pesan (Schramm, 1973) yang 

berasumsi bahwa jika komunikasi diaharapkan efektif maka pesan-pesannya harus 

dikemas sedemikian rupa sehingga sesuai atau merupakan kebutuhan komunikan. 

Menarik perhatian dalam arti baru tidak biasa. Simbol yang digunakan hendaknya 

mudah dipahami, meliputi bahasa, istilah, kata-kata atau kalimatnya. Jika 

komunikator menganjurkan menggunakan sesuatu, maka hendaknya sesuatu 

tersebut mudah didapat dengan menggunakan cara tertentu, termasuk misalkan 

tenteng tempatnya (Hamidi.2007: 72). Jika teori tersebut divisualisasikan dalam 

bentuk model maka diperoleh gambar sebagai berikut: 
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Model efektivitas pesan (Wibur Schramm, 1973) 

Menimbulkan 

kebutuhan 

  

Menarik perhatian  Efektivitas pesan 

Simbol yang dipahami   

Cara memperoleh   

Keterangan: 
         = mempengaruhi 
Sumber: (Hamidi. 2007: 73) 

Dalam ilmu komunikasi pesan dibagi menjadi dua bagian kelompok, yaitu 

sebagai berikut: 

1. Verbal (bahasa) 

Pesan verbal dalam pemakaiannya menggunakan bahasa. Bahasa dapat 

didefinisikan seperang kata-kata yang telah disusun secara berstruktur sehingga 

menjadi himpunan kalimat yang mengandung arti (Cangara. 2005: 95). 

Bahasa memiliki banyak fungsi, namun sekurang-kurangnya ada tiga 

fungsi yang erat hubungannya dalam menciptakan komunikasi yang efektif.  

Ketiga fungsi itu adalah: 

a. Untuk mempelajari tentang dunia sekeliling kita. 

b. Untuk membina hubungan yang baik diantara sesama manusia. 

c. Untuk menciptakan ikatan-ikatan dalam kehidupan  (Cangara. 2005: 95). 

2. NonVerbal (isyarat) 

  Secara sederhana pesan nonverbal adalah semua isyarat yang bukan kata-

kata. Menurut  Larry A. Samovar dan Richard E. Porter, pesan nonverbal 

mencakup semua rangsangan (kecuali rangsangan verbal) dalam suatu “setting” 



15 

 

komunikasi, yang dihasilkan pleh individu dan penggunaan lingkungan oleh 

individu, yang mempunyai nilai pesan potensial bagi pengirim atau penerima  

(Mulyana. 2005: 308). 

Knapp (1978) menyebut bahwa penggunaan pesan nonverbal memiliki 

tiga fungsi: 

a. Meyakinkan apa yang diucapkannya (repetition) 

b. Menunjukkan perasaan dan emosi yang tidak bisa diutarakan dengan kata-

kata (substitution) 

c. Menunjukkan jati diri sehingga orang lain bisa mengenalnya (identity) 

menambah atau melengkapi ucapan-ucapan yang dirasakan belum 

sempurna (Cangara. 2005:100). 

Sedangkan Ekman menyebutkan lima fungsi pesan nonverbal, seperti yang 

dapat dilukiskan dengan perilaku mata, yakni sebagai berikut: 

a. Emblem. Gerakan mata tertentu merupakan simbol yang memiliki 

kesetaraan dengan simbol verbal. 

b. Ilustrator. Pandangan kebawah dapat menunjukkan depresi atau kesedihan. 

c. Regulator. Kontak mata berarti saluran percakapam terbuka. Memalingkan 

muka menandakan ketidaksediaan untuk berkomunikasi. 

d. Penyesuai. Kedipan mata yang cepat meningkat ketika orang berada dalam 

tekanan. 

e. Affect Display. Pembesaran manik-mata (pupil dilation) menunjukkan 

peningkatan emosi. Isyarat wajah lainnya menunjukkan perasaan takut, 

terkejut, atau senang   (Mulyana. 2005: 308). 
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Kode nonverbal sebagaimana kode verbal dapat dikelompokkan kedalam 

beberapa bentuk antara lain sebagai berikut: 

a. Kinesics 

Ialah kode non verbal yang ditunjukkan oleh gerakan-gerakan badan. 

Gerakan badan bisa dibedakan atas lima macam, yakni: 

1. Emblems. Ialah isyarat yang punya arti langsung pada simbol dibuat oleh 

gerakan badan. 

2. Illustrators. Ialah isyarat yang dibuat dengan gerakan-gerakan badan untuk 

menjelaskan sesuatu. 

3. Affect displays. Ialah isyarat yang terjadi karena adanya dorongan 

emosional sehingga berpengaruh pada ekpresi muka. 

4. Regulators. Ialah gerakan-gerakan tubuh yang terjadi pada daerah kepala 

5. Adaptory. Ialah gerakan badan yang dilakukan sebagai tanda kejengkelan 

(Cangara. 2005: 101-102). 

b. Gerakan Mata (eye gaze) 

Mata adalah alat komunikasi yang paling berarti dalam memberi isyarat 

tanpa kata. Mark Knapp dalam risetnya menemukan empat fungsi utama 

gerakan mata, yakni: 

1. Untuk memperoleh umpan balik dari seseorang lawan bicaranya  

2. Untuk menyatakan terbukanya saluran komunikasi dengan tibanya waktu 

untuk bicara 

3. Sebagai sinyal untuk menyalurkan hubungan, dimana kontak mata akan 

meningkatkan frekwensi bagi orang yang saling memerlukan 
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4. Sebagai pengganti jarak fisik (Cangara. 2005: 103-105). 

c. Sentuhan 

Ialah isyarat yang dilambangkan dengan sentuhan badan. Menurut 

bentuknya sentuhan badan dibagi atas tiga macam, yakni: 

1. Kinesthetic. Ialah isyarat yang di tunjukkan dengan bergandengan tangan 

satu sama lain  

2. Sociofugal. Ialah isyarat yang ditunjukkan dengan jabat tangan atau 

merangkul 

3. Thermal. Ialah isyarat yang ditunjukkan dengan sentuhan badan yang 

terlalu emosional sebagai tanda persahabatan yang begitu intim (Cangara. 

2005: 105). 

d. Paralanguage 

Ialah isyarat yang ditimbulkan dari tekanan atau irama sehingga 

penerima dapat memahami sesuatu di balik apa yang diucapkan. 

e. Diam 

Berbeda dengan tekanan suara, maka sikap diam juga sebagai kode 

nonverbal yang mempunyai arti. Max Picard menyatakan  bahwa diam tidak 

semata-mata mengandung arti bersikap negatif, tetapi bisa juga melambangkan 

sikap positif. 

f. Postur Tubuh 

Orang lahir ditakdirkan dengan berbagai bentuk tubuh. Well dan Siegel 

(1961) membagi bentuk tubuh atas tiga tipe, yakni ectomorphy bagi mereka 

yang memiliki bentuk tubuh kurus tinggi, mesomorphy bagi mereka yang 
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memiliki bentuk tubuh tegap, tinggi, dan atletis, dan endomorphy bagi mereka 

yang memiliki bentuk tubuh pendek, bulat, dan gemuk. 

g. Kedekatan dan Ruang (proximity and spatial) 

Proximity adalah kode nonverbal yang menunjukkan kedekatan kedua 

objek yang mengandung arti. Proximity dapat dibedakan atas territory atau 

zone. Edward T. Hall (1959) membagi kedekatan menurut territory atas empat 

macam, yakni: 

1. Wilayah Intim (rahasia), yakni kedekatan berjarak antara 3-18 inchi. 

2. Wilayah Pribadi, ialah kedekatan yang berjarak antara 18 inchi  

hingga 4 kaki. 

3. Wilayah Sosial, ialah kedekatan yang berjarak antara 4 sampai 12 

kaki. 

4. Wilayah Umum (publik), ialah kedekatan yang berjarak atara 4 

sampai 12 kaki atau sampai suara kita terdengar dalam jarak 25 kaki 

(Cangara. 2005: 107-108). 

h. Artifak dan Visualisasi 

Artifak adalah hasil kerajinan manusia (seni), baik yang melekat pada 

diri manusia maupun yang ditujukan untuk kepentingan umum. Artifak ini 

selain dimaksudkan untuk kepentingan estetika, juga menunjukkan status atau 

identitas seseorang atau bangsa. 

i. Warna 

Warna juga memberi makna atau arti terhadap suatu obyek. Hampir 

semua bangsa di dunia memiliki arti tersendiri untuk warna, ini bisa dilihat 
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dengan beragamnya warna bendera nasional masing-masing, serta upacara-

upacara ritual lainnya yang sering dilambangkan dengan warna-warni. 

j. Waktu 

Waktu mempunyai arti tersendiri dalam kehidupan manusia, bagi 

masyarakat tertentu melakukan sesuatu pekerjaan seringkali melihat waktu. 

Misalnya membangun rumah, menanam padi, melaksanakan perkawinan, 

membeli sesuatu dan sebagainya, 

k. Bunyi  

Kalau paralanguage dimaksudkan sebagai tekanan suara yang keluar 

dari mulut untuk memperjelas ucapan verbal, maka banyak bunyi-bunyian 

yang dilakukan sebagai tanda isyarat yang tidak bisa digolongkan sebagai 

paralanguage. Misalnya bersiul, bertepuk tangan, bunyi terompet, letusan 

senjata, beduk, tambur, sirine dan sebagainya. Bunyi-bunyian ini dimaksudkan 

untuk mengatasi jarak jauh dan menyatakan perintah untuk orang banyak. 

l. Bau 

Selain digunakan untuk melambangkan status seperti kosmetik, bau 

juga dapat dijadikan sebagai petunjuk arah. Misalnya posisi bangkai, bau karet 

terbakar dan sebagainya (Cangara. 2005: 110). 

 
E.3 Teater sebagai Media Komunikasi Tradisional   

Teater berasal dari bahasa Yunani, “Theatron” yang artinya “tempat atau 

gedung pertunjukkan”. Dalam perkembangannya, kata teater memilik dua arti 

yaitu: Teater adalah segala hal yang dipertunjukkan di depan orang banyak. 

Dengan demikian dalam rumusan sederhana, teater meliputi: ketoprak, ludruk, 
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wayang wong, reog, mamanda, wayang dagelan, sulap, opera, akrobat dan 

sebagainya. Teater diartikan sebagai drama, yaitu lakon atau kisah hidup manusia 

yang dipertunjukkandi atas pentas dan disaksikan orang banyak. 

Kata drama sendiri sesungguhnya berasal dari bahasa Yunani, yang artinya 

berbuat, berlaku, atau beraksi (to act). Karena itulah, tindakan para pemain drama 

di atas pentas disebut akting. Adapun pemainnya disebut aktor atau aktris untuk 

pemain wanita. Media penyampaian yang utama dalam teater adalah gerak-gerik 

pemain yang disebut akting. Pecakapan atau dialog merupakan unsur pendukung 

dalam teater. Selain itu, unsur pendukung yang lain adalah dekorasi, kostum, rias, 

musik, nyanyian, dan tarian. 

Teater merupakan bagian kehidupan masyarakat Indonesia, dan hampir 

seluruh kegiatan masyarakat dijadikan bahan umtuk pertunjukkan teater. Teater 

memiliki banyak fungsi seperti pengungkapan sejarah, keindahan, kesenangan, 

pendidikan dan hiburan. Ada kemungkinan bentuk asli teater Indonesia berasal 

dari zaman pra-Hindu, ketika kebudayaan bangsa Indonesia masih dipelihara dari 

mulut ke mulut dan disebarkan secara lisan. Teater lisan terdapat pada masyarakat 

yang menganutkepercayaan Animisme dan Dinamisme. Teater ini lebih banyak 

dipertunjukkan untuk kepentingan penyelamatan masyarakat, seperti 

penyembuhan penyakit, mengundang hujan, atau untuk menyuburkan tanaman. 

Tumbuhnya teater di Indonesia adalah karena masyarakat melakukan 

pemujaan terhadap para leluhurnya atau mahkluk yang dianggap mempunyai 

kekuatan magis.  
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Teater daerah Indonesia ada yang bersifat tradisional dan ada pula yang 

bersifat baru atau modern. Teater tradisi adalah teater daerah yang hidup, 

berkembang dan diajarkan secara turun temurun dari generasi ke generasi. 

Ada tiga hal yang dapat dikenali dalam teater daerah Indonesia, yakni 

suasana tontonan, paduan aspek pendukung tontonan, dan acara pengungkapan 

pelaku-pelakunya 

a. Suasana Santai dan Untuk Bersama 

Penonton teater daerah umumnya menikmati suasana santai 

sehingga menimbulkan suasana betah dan kerasan, tidak ada tuntutan 

untuk hanya memusatkan perhatian kepada tontonan, penonton teater 

daerah boleh bicara sesame penonton. Tontonan di daerah pedesaan dapat 

berlangsung tiga sampai Sembilan jam. 

b. Melibatkan Berbagai Aspek dan Untuk Semua (Total) 

Para ahli teater Barat sering menjuluki teater daerah Indonesia 

sebagai teater total, artinya: 

1. Terbentuk dari perpaduan berbagai aspek pendukung 

2. Dapat dinikmati oleh segala lapisan masyarakat serta pribadi 

3. Tidak ada teater daerah yang diciptakan untuk kepentingan  

segolongan masyarakat tertentu, atau khusus diciptakan untuk anak-

anak, remaja, orang dewasa dan sebagainya. 

Teater daerah sekaligus mencakup empat hal yang bersifat 

emosional, fisikal, spiritual, dan intelektual. Dengan kata lain melibatkan 

rasa, indera, jiwa dan pikiran. Melibatkan rasa karena penonton ikut 
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tertawa, takut, sedih, gembira dan perasaan lainnya. Teater merangsang 

indera dengan apa yang dilihat dan didengar dari busana, gerak-gerik, 

tarian, iringan musik, pentas dan rias. Teater memberikan santapan pada 

jiwa karena didalamnya terkandung ajaran nilai-nilai moral, religi, etika 

dan filsafat. Selain itu, teater mengajak penonton berpikir lewat kritik-kritk 

sosial yang disampaikan. 

c. Pengindahan atau stilasi 

Stilasi dalam teater bukan berartimenjauhi kenyataan tetapi hanya 

mendekati melewati jalur lain. Dalam teater daerah Indonesia ada titik, di 

mana realitas atau dunia nyata tenggelam dalam pengindahan. 

1. Teater daerah sebagai Sarana Upacara 

Teater daerah bukan semata-mata merupakan hiburan masyarakat 

melainkan masih bisa ditemukan bagaimana teater daerah 

memiliki fungsi yang amat penting dalam upacara dan pemainnya 

dipilih melalui kriteria tertentu. 

2. Teater daerah sebagai Hiburan 

Fungsi hiburan ini biasanya ditujukan kepada orang-orang yang 

berpartisipasi dalam kegiatan tertentu ataupun mereka yang 

khusus menjadi penonton. 

3. Teater daerah Sebagai Media Komunikasi 

Dalam kehidupan tradisional, masyarakat Indonesia sudah 

mengenal tiga saluran komunikasi dalam menyampaikan aspirasi. 

Ketiga saluran itu adalah komunikasi lewat hirarkis keagamaan, 
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ilmuwan (penulis), dan teater (seni pertunjukkan). Teater 

memiliki kemampuan yang amat besar untuk mencapai sasaran, 

baik di kota ataupun di desa. 

4. Teater Daerah Sebagai Pengucapan Sejarah 

Teater daerah merupakan sebuah wujud seni pertunjukkan yang 

mengajak masyarakat untuk mengenal sejarah bangsa, leluhur, 

raja dan pimpinan lainnya. Melalui teater daerah, masyarakat akan 

lebih mudah untuk memahami sejarah. 

 

E.3. Media Komunikasi Tradisional 

Dongeng adalah salah satu media tradisional yang pernah popular di 

Indonesia. Pada masa silam, kesempatan untuk mendengarkan dongeng 

tersebut selalu ada, karena merupakan bagian dari kebudayaan lisan di 

Indonesia. Bagi para ibu mendongeng merupakan cara berkomunikasi dengan 

putra-putri mereka, terutama untuk menanamkan nilai-nilai sosial, yang 

diturunkan dari generasi ke generasi. 

Di berbagai daerah di Indonesia, media komunikasi tradisional tampil 

dalam berbagai bentuk dan sifat, sejalan dengan variasi kebudayaan yang ada 

di daerah-daerah itu. Misalnya, tudung sipulung (duduk bersama), ma’bulo 

sibatang (kumpul bersama dalam sebuah pondok bambu) di Sulawesi Selatan 

(Abdul Muis, 1984) dan selapanan (peringatan pada hari ke-35 kelahiran) di 

Jawa Tengah, boleh dikemukan sebagai beberapa contoh media tradisional di 

kedua daerah ini. Di samping itu, boleh juga ditunjukkan sebuah instrumen 
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tradisional seperti kentongan yang masih banyak digunakan di Jawa. Instrumen 

ini dapat digunakan untuk mengkomunikasikan pesan-pesan yang mengandung 

makna yang berbeda, seperti adanya kematian, kecelakaan, kebakaran, 

pencurian dan sebagainya, kepada seluruh warga masyarakat desa, jika ia 

dibunyikan dengan irama-irama tertentu. 

Media tradisional dikenal juga sebagai media rakyat. Dalam pengertian 

yang lebih sempit, media ini sering juga disebut sebagai kesenian rakyat. 

Dalam hubungan ini Coseteng dan Nemenzo (dalam Jahi, 1988) 

mendefinisikan media tradisional sebagai bentuk-bentuk verbal, gerakan, lisan 

dan visual yang dikenal atau diakrabi rakyat, diterima oleh mereka, dan 

diperdengarkan atau dipertunjukkan oleh dan/atau untuk mereka dengan 

maksud menghibur, memaklumkan, menjelaskan, mengajar, dan mendidik. 

Sejalan dengan definisi ini, maka media rakyat tampil dalam bentuk 

nyayian rakyat, tarian rakyat, musik instrumental rakyat, drama rakyat, pidato 

rakyat- yaitu semua kesenian rakyat apakah berupa produk sastra, visual 

ataupun pertunjukkan- yang diteruskan dari generasi ke generasi (Clavel dalam 

Jahi, 1988). 

 

E.3.1. Ragam Media Tradisional 

Nurudin (2004) mengatakan bahwa membicarakan media tradisional 

tidak bisa dipisahkan dari seni tradisional, yakni suatu bentuk kesenian yang 

digali dari cerita-cerita rakyat dengan memakai media tradisional. Media 
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tradisional sering disebut sebagai bentuk folklor. Bentuk-bentuk folklor 

tersebut antara lain:  

a. Cerita prosa rakyat (mite, legenda, dongeng);  

b. Ungkapan rakyat (peribahasa, pemeo, pepatah);  

c. Puisi rakyat;  

d. Nyayian rakyat;  

e. Teater rakyat;  

f. Gerak isyarat (memicingkan mata tanda cinta);  

g. Alat pengingat (mengirim sisrih berarti meminang); dan  

h. Alat bunyi-bunyian (kentongan, gong, bedug dan lain-lain). 

Ditinjau dari aktualitasinya, ada seni tradisional seperti wayang purwa, 

wayang golek, ludruk, kethoprak, dan sebagainya. Saat ini media tradisional 

telah mengalami transformasi dengan media massa modern. Dengan kata lain, 

ia tidak lagi dimunculkan secra apa adanya, melainkan sudah masuk ke media 

televisi (transformasi) dengan segala penyesuaiannya. Misal acara seni 

tradisional wayang kulit yang disiarkan oleh oleh suatu televisi swasta. 

 
E.3.2. Fungsi Media Tradisional 

William Boscon (dalam Nurudin, 2004) mengemukakan fungsi-fungsi 

pokok folklor sebagai media tradisional adalah sebagai berikut: 

1. Sebagai sistem proyeksi. Folklor menjadi proyeksi angan-angan atau 

impian rakyat jelata, atau sebagai alat pemuasan impian (wish fulfilment) 

masyarakat yang termanifestasikan dalam bentuk stereotipe dongeng. 

Contohnya adalah cerita Bawang Merah dan Bawang Putih, cerita ini 
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hanya rekaan tentang angan-angan seorang gadis desa yang jujur, lugu, 

menerima apa adanya meskipun diperlakukan buruk oleh saudara dan ibu 

tirinya, namun pada akhirnya berhasil menikah dengan seorang raja, cerita 

ini mendidik masyarakat bahwa jika orang itu jujur, baik pada orang lain 

dan sabar akan mendapat imbalan yang layak. 

2. Sebagai penguat adat. Cerita Nyi Roro Kidul di daerah Yogyakarta dapat 

menguatkan adat (bahkan kekuasaan) raja Mataram. Seseorang harus 

dihormati karena mempunyai kekuatan luar biasa yang ditunjukkan dari 

kemapuannya memperistri ”makhluk halus”. Rakyat tidak boleh 

menentang raja, sebaliknya rasa hormat rakyat pada pemimpinnya harus 

dipelihara. Cerita ini masih diyakini masyarakat, terlihat ketika masyarakat 

terlibat upacara labuhan (sesaji kepada makhluk halus) di Pantai Parang 

Kusumo. 

3. Sebagai alat pendidik. Contohnya adalah cerita Bawang Merah dan 

Bawang Putih, cerita ini mendidik masyarakat bahwa jika orang itu jujur, 

baik pada orang lain dan sabar akan mendapat imbalan yang layak. 

4. Sebagai alat paksaan dan pengendalian sosial agar norma-norma 

masyarakat dipatuhi. Cerita ”katak yang congkak” dapat dimaknai sebai 

alat pemaksa dan pengendalian sosial terhadap norma dan nilai 

masyarakat. Cerita ini menyindir kepada orang yang banyak bicara namun 

sedikit kerja. 

Sifat kerakyatan bentuk kesenian ini menunjukkan bahwa ia berakar 

pada kebudayaan rakyat yang hidup di lingkungannya. Pertunjukkan-
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pertunjukkan semacam ini biasanya sangat komunikatif, sehingga mudah 

dipahami oleh masyarakat pedesaan. Dalam penyajiannya, pertunjukkan iniini 

biasanya diiringi oleh musik daerah setempat (Direktorat Penerangan Rakyat, 

dalam Jahi, 1988). 

Ranganath (1976), menuturkan bahwa media tradisional itu akrab 

dengan massa khalayak, kaya akan variasi, dengan segera tersedia, dan 

biayanya rendah. Ia disenangi baik pria ataupun wanita dari berbagai 

kelompok umur. Secara tradisional media ini dikenal sebagai pembawa tema. 

Disamping itu, ia memiliki potensi yang besar bagi komunikasi persuasif, 

komunikasi tatap muka, dan umpan balik yang segera. Ranganath juga 

memepercayai bahwa media tradisional dapat membawa pesan-pesan modern. 

Eapen (dalam Jahi, 1988) menyatakan bahwa media ini secara 

komparatif murah. Ia tidak perlu diimpor, karena milik komunitas. Di samping 

itu, media ini tidak akan menimbulkan ancaman kolonialisme kebudayaan dan 

dominasi ideologi asing. Terlebih lagi, kredibilitas lebih besar karana ia 

mempertunjukkan kebolehan orang-orang setempat dan membawa pesan-pesan 

lokal, yang tidak berasal dari pemerintah pusat. Media rakyat ini bersifat 

egaliter, sehingga dapat menyalurkan pesan-pesan kerakyatan dengan lebih 

baik daripada surat kabar yang bersifat elit, film, radio, dan televisi yang ada 

sekarang ini. 

Sifat-sifat umum media tradisional ini, antara lain mudah diterima, 

relevan dengan budaya yang ada, menghibur, menggunakan bahasa lokal, 

memiliki unsur legitimasi, fleksibel, memiliki kemampuan untuk mengulangi 
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pesan yang dibawanya, komunikasi dua arah, dan sebagainya. Disssanayake 

(dalam Jahi,1988) menambahkan bahwa media tradisional menggunakan 

ungkapan-ungkapan dan simbol-simbol yang mudah dipahami oleh rakyat, dan 

mencapai sebagaian dari populasi yang berada di luar jangkauan pengaruh 

media massa, dan yang menuntut partisipasi aktif dalam proses komunikasi. 

 
E.3.3. Keberadaan Media Tradisional 

Pada masa silam, media tradisional pernah menjadi perangkat 

komunikasi sosial yang penting. Kinipenampilannya dalam masyarakat telah 

surut. Di Filipina, Coseteng dan Nemenzo (dalam Jahi, 1988) melaporkan 

bahwa surutnya penampilan media ini antara lain karena: 

1. Diperkenalkannya media massa dan media hiburan modern seperti media 

cetak, bioskop, radio, dan televisi. 

2. Penggunaan bahasa Inggris di sekolah-sekolah, yang mengakibatkan 

berkurangnya penggunaan dan penguasaan bahasa pribumi, khususnya 

Tagalog. 

3. Semakin berkurangnya jumlah orang-orang dari generasi terdahulu yang 

menaruh minat pada pengembangan media tradisional ini, dan 

4. Berubahnya selera generasi muda. 

Di Indonesia, situasinya kurang lebih sama. Misalnya, beberapa 

perkumpulan sandiwara rakyat yang masih hidup di Jawa Tengah dan Jawa 

Timur, yang biasanya mengadakan pertunjukkan keliling di desa-desa, ternyata 

kurang mendapat penonton, setelah televisi masuk ke desa. Hal ini, 

mencerminkan bahwa persaingan media tradisional dan media modern menjadi 
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semakin tidak berimbang, terlebih lagi setelah masyarakat desa mulai 

mengenal media hiburan modern seperti kaset video. 

Pertunjukkan rakyat yang kebanyakan menggunakan bahasa daerah 

mulai ditinggalkan orang, terutama setelah banyak warga masyarakat 

menguasai bahasa Indonesia. Di pihak lain, jumlah para seniman yang 

menciptakan dan memerankan pertunjukkan-pertunjukkan tradisional itupun 

semakin berkurang. Generasi baru nampaknya kurang berminat untuk 

melibatkan diri dalam pengembangan pertunjukkan tradisional yang semakin 

kurang mendapat sambutan khalayak ini.  

Surutnya media tradisional ini dicerminkan pula oleh surutnya 

perhatian para peneliti komunikasi pada media tersebut. Schramm dan Robert 

(dalam Ragnarath, 1976) melaporkan bahwa antara tahun 1954 dan 1970 lebih 

banyak hasil penelitian komunikasi yang diterbitkan dari masa sebelumnya. 

Akan tetapi dalam laporan-laporan penelitian itu tidak terdapat media 

tradisional. Berkurangnya minat masyarakat pada media tradisional ini ada 

hubungannya dengan pola pembangunan yang dianut oleh negara dunia ketiga 

pada waktu itu. Ideologi modernisasi yang populer saat itu, mendorong negara-

negara tersebut untuk mengikuti juga pola komunikasi yang dianjurkan. Dalam 

periode itu kita menyaksikan bahwa tradisi lisan mulai digantikan oleh media 

yang berdasarkan teknologi. Sebagai akibatnya, komunikasi menjadi linear dan 

satu arah. 

Untuk mempercepat laju pembangunan, banyak negara yang sedang 

berkembang di dunia ketiga menginvestasikan dana secara besdar-besaran 
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pada pembangunan jaringan televisi, dan akhir-akhirnya pada komunikasi 

satelit (Wang dan Dissanayake, dalam Jahi, 1988). Mereka lupa bahwa 

investasi besar pada teknologi komunikasi itu, jika tidak diiringi oleh investasi 

yang cukup pada perangkat lunaknya, akan menimbulkan masalah serius di 

kemudian hari. Kekuarangan ini menjadi kenyataan tidak lama setelah mereka 

mulai mengoperasikan perangkat keras media besar itu. Mereka segera 

mengalami kekuarangan program yang sesuai dengan dengan situasi dan 

kebutuhan domestik, dan juga mengalami kesulitan besar dalam pembuatan 

program-program lokal. Kesulitan ini timbul karena terbatasnya sumber daya 

manusiawi yang terlatih untuk membuat program-program lokal yang 

kualitasnya dapat diterima masyarakat dan besarnya biaya produksi. 

Situasi ini mengakibatkan negara-negara dunia ketiga itu mengambil 

jalan pintas dengan jalan mengimpor banyak program berita maupun hiburan 

dari negara-negara maju. Keluhan yang timbul kemudian ialah bahwa isi 

program-program tersebut tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan 

domestik. Kecenderungan ini tentunya sangat berbahaya, karena dapat 

mengikis kebudayaan asli dan merangsang tumbuhnya konsumerisme yang 

kurang sesuai dengan perkembang di negeri itu. 

Perhatian para peneliti komunikasi pada media tradisional, bangkit 

kembali setelah menyaksikan kegagalan media massa, dan kegagalan 

pembangunan di banyak negara dunia ketiga dalam dasawarsa 1960. media 

tradisonal secara pasti dan mantap mulai dikaji kembali pada dasawarsa 1960 

di negara-negara sedang berkembang di Asia dan Afrika. Kemungkinan untuk 
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memanfaatkan media ini secara resmi mulai ditelusuri. UNESCO pada tahun 

1972 menyarankan penggunaan media tradisional secara terorganisasikan dan 

sistematik dapat menumbuhkan motivasi untuk kerja bersama masyarakat. 

Yang tujuan utamanya tidak hanya bersifat pengembangan sosial dan ekonomi, 

tetapi juga kultural (Ranganath, 1976) 

Kemudian Ranganath (1976) menunjukkan peristiwa-peristiwa 

internasional yang menaruh perhatian pada pengembangan dan pendayagunaan 

media tradisional bagi pembangunan. Salah satu di antaranya ialah seminar 

yang dilaksanakan oleh East West Communication Institute di Hawai, yang 

menegaskan kembali bahwa strtegi komunikasi modern di negara-negara yang 

sedang berkembang akan mengalami kerugian besar, jika tidak didukung oleh 

media tradisional. 

 
E.3.4. Peran Media Tradisional dalam Sistem Komunikasi 

Media tradisional mempunyai nilai yang tinggi dalam sitem komunikasi 

karena memiliki posisi khusus dalam sistem suatu budaya. Kespesifikan tanda-

tanda informasi yang dilontarkan dalam pertunjukkan-pertunjukkan tradisional 

itu maupun konteks kejadian, mengakibatkan orang-orang berasal dari sistem 

budaya lain sulit menyadari, memahami, dan menghayati ekspresi kesenian 

yang bersifat verbal, material, maupun musik yang ditampilkan (Compton, 

1984). 

Kesulitan tersebut berasal dari kerumitan untuk memahami tanda-tanda 

nonverbal yang ditampilkan, yang umumnya tidak kita sadari. Demikian juga 

dengan tidak memadainya latar belakang kita untuk memahami simbolisme 
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religi dan mitologi yang hidup disuatu daerah, tempat pertunjukan tradisional 

itu terjadi.  

Sebagian dari media rakyat ini, meskipun bersifat hiburan dapat juga 

membawa pesan-pesan pembangunan. Hal ini dapat terjadi karena media 

tersebut juga menjalankan fungsi pendidikan pada khalayaknya. Oleh karena 

itu, ia dapat digunakan untuk menyampaikan pengetahuan kepada 

khalayak(warga masyarakat). Ia dapat juga menanamkan dan mengukuhkan 

nilai-nilai budaya, norma sosial, dan falsafah sosial (Budidhisantosa, dalam 

Amri Jahi 1988). 

Walaupun demikian, bertolak belakang dengan keoptimisan ini, para 

ahli memperingatkan bahwa tidak seluruh media tradisional cukup fleksibel 

untuk digunakan bagi maksud-maksud pembangunan. Karena memadukan yang 

lama dan yang baru tidak selamanya dapat dilakukan dengan baik. Kadang-

kadang hal semacam ini malah merusak media itu, sehingga kita harus waspada 

(Dissanayake, 1977). Masalah-masalah dihadapi dalam penggunaan seni 

pertunjukkan tradisional untuk maksud pembangunan, sebanrnya ialah 

bagaimana menjaga agar media tersebut tidak mengalami kerusakan. Oleh 

karena pertunjukkan tradisional ini memadukan berbagai unsur kesenian yang 

bernilai tinggi, yang menuntut kecanggihan maka dukungan seni sangat penting 

dalam medesain pesan-pesan pembangunan yang akan disampaikan (Siswoyo, 

dalam Amri Jahi 1988). 

Meskipun banyak kesulitan yang dihadapi dalam menyesuaikan 

penggunaan media tradisional bagi kepentingan pembangunan, riset 
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menunjukkan bahwa hal itu masih mungkin dilakukan. Pesan-pesan 

pembangunan dapat disisipkan pada pertunjukkan-pertunjukkan yang 

mengandung percakapan, baik yang bersifat monolog maupun dialog, dan yang 

tidak secara kaku terikat pada alur cerita. Wayang misalnya, salah satu 

pertunjukkan tradisional yang terdapat di jawa, Bali, dan daerah-daerah lain di 

Indonesia, yang dapat dimanfaatkan sebagai media penerangan pembangunan. 

Pertunjukkan biasanya menampilkan episode-episode cerita kepahlawanan 

Hindu seperti Ramayana dan Mahabarata. Pertunjukkan wayang biasanya 

disampaikan dalam bahasa daera misalnya bahasa jawa, Sunda, atau Bali yang 

diiringi nyanyian dan musik yang spesifik. Bagi orang-orang tua yang masih 

tradisional, wayang lebih daripada sekedar hiburan. Mereka menganggap 

wayang sebagai perwujudan moral, sikap, dan kehidupan mistik yang sakral. 

Pertunjukkan tersebut selalu menekankan perjuangan yang baik melawan yang 

buruk. Biasanya yang baik setelah mkelalui perjuangabn yang panjang dan 

melelahkan akan mendapat kemenangan. Disamping itu moralitas wayang 

mengajarkan juga cara memperoleh pengetahuan, kedamaian pikiran, dan sikap 

positif yang diperlukan untuk mencapai kesempurnaan hidup. 

Episode-episode cerita wayang cukup ketat. Namun, pesan-pesan 

pembangunan masih dapat disisipkan dalam dialog-dialog yang dilakukan. 

Banyak episode wayang yang dapat dipilih dan dipertunjukkan dalam 

kesempatan-kesempatan tertentu. Misalnya, untuk menumbuhkan semangat 

rakyat dalam perang kemerdekaan, mengisi kemerdekaan, integrasi bangsa, dan 

sebagainya. Pada zaman revolusi kemerdekaan Indonesia (1945-1949) 
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Departemen Penerangan menciptakan wayang suluh untuk melancarkan 

kampanye perjuangan. Mereka menampilkan tokoh-tokoh kontemporer seperti 

petani, kepala desa, pejuang, serdadu Belanda, Presiden Sukarno, dan 

sebagainya. Wayang suluh ini, pada dasarnya, menceritakan perjuangan para 

pemimpin dan rakyat Indonesia menuju Kemerdekaan. 

E.3.5. Ciri-ciri Media Komunikasi Tradisional dan Modern 

1. Media massa tradisional 

Media massa tradisional adalah media massa dengan otoritas dan 

memiliki organisasi yang jelas sebagai media massa. Secara tradisional media 

massa digolongkan sebagai berikut: surat kabar, majalah, radio, televisi, film 

(layar lebar). Dalam jenis media ini terdapat ciri-ciri seperti: 

1. Informasi dari lingkungan diseleksi, diterjemahkan dan didistribusikan 

2. Media massa menjadi perantara dan mengirim informasinya melalui 

saluran tertentu. 

3. Penerima pesan tidak pasif dan merupakan bagian dari masyarakat dan 

menyeleksi informasi yang mereka terima. 

4. Interaksi antara sumber berita dan penerima sedikit. 

2. Media massa modern 

Seiring dengan berjalannya waktu dan perkembangan teknologi dan 

sosial budaya, telah berkembang media-media lain yang kemudian 

dikelompokkan ke dalam media massa seperti internet dan telepon selular. 

Dalam jenis media ini terdapat ciri-ciri seperti: 
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1. Sumber dapat mentransmisikan pesannya kepada banyak penerima 

(melalui SMS atau internet misalnya) 

2. Isi pesan tidak hanya disediakan oleh lembaga atau organisasi namun juga 

oleh individual 

3. Tidak ada perantara, interaksi terjadi pada individu 

4. Komunikasi mengalir (berlangsung) ke dalam 

5. Penerima yang menentukan waktu interaksi 

 

E.4. Teori Reasoned Action  

Teori perilaku terencana (theory of planned behavior) yang dikemukakan 

oleh Ajzen dan Fishbein menjelaskan mengenai perilaku spesifik dalam diri 

individu. Teori ini memprediksi dan menjelaskan perilaku manusia dalam konteks 

tertentu. Menurut Ajzen dan Fishbein, sikap dan kepribadian seseorang 

berpengaruh terhadap perilaku tertentu hanya jika secara tidak langsung 

dipengaruhi oleh beberapa faktor yang berkaitan erat dengan perilaku (Ajzen, 

1991:2 dalam Kurniasari, 2005:15). 

Masih dalam teori perilaku terencana, faktor utama dari suatu perilaku 

yang ditampilkan individu adalah intensi untuk menampilkan perilaku tertentu 

(Ajzen, 1991:6 dalam Kurniasari, 2005:16). Intensi diasumsikan sebagai faktor 

motivasional yang mempengaruhi perilaku. Intensi merupakan indikasi seberapa 

keras seseorang berusaha atau seberapa banyak usaha yang dilakukan untuk 

menampilkan suatu perilaku. Jadi, semakin keras intensi seseorang untuk terlibat 
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dalam suatu perilaku, semakin besar kecenderungan dia untuk benar-benar 

melakukan perilaku tersebut. 

Intensi untuk berperilaku dapat menjadi perilaku sebenarnya jika perilaku 

tersebut ada di bawah kontrol individu. Individu memiliki pilihan untuk 

memutuskan menampilkan perilaku tertentu atau tidak sama sekali (Ajzen, 1991:6 

dalam Kurniasari, 2005:16). Seberapa jauh individu akan menampilkan perilaku, 

 tergantung pada faktor-faktor non motivasional. Salah satu contoh dari faktor non 

motivasional adalah ketersediaan kesempatan dan sumber yang dimiliki (misalnya 

uang, waktu, dan bantuan dari pihak lain). Faktor-faktor ini mencerminkan kontrol 

aktual terhadap perilaku. Jika kesempatan dan sumber-sumber yang dimiliki 

tersedia dan terdapat intense untuk menampilkan perilaku, maka kemungkinan 

perilaku itu muncul sangat besar. Dengan kata lain, suatu perilaku akan muncul 

jika terdapat motivasi (intensi) dan kemampuan (kontrol perilaku). 

Pernyataan tersebut didasari oleh dua hal penting yaitu (Kurniasari, 

2005:16-17): 

1. Jika intensi dianggap sebagai faktor yang konstan, maka usaha-usaha 

untuk menampilkan perilaku tertentu tergantung pada sejauh mana kontrol 

yang dimiliki individu tersebut. 

2. Hal penting kedua yang mendasari pernyataan bahwa ada hubungan 

langsung antara control terhadap perilaku yang dihayati (perceived 

behavioral control) dan perilaku nyatanya, seringkali dapat digunakan 
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sebagai pengganti atau subtitusi untuk mengukur kontrol nyata (actual 

control). 

Jika perilaku tidak memiliki masalah terhadap kontrol, maka perilaku yang 

ditampilkan tersebut dapat diramalkan secara akurat dari intensinya (Ajzen, 1988; 

Ajzen & Fishbein, 1980; Canary & Seibold, 1984; Sheppard, Hartwick, & 

Warshaw, 1988 dalam Ajzen 1991:10 dalam Kurniasari, 2005:17). 

Berdasarkan teori perilaku terencana, ada 3 konsep yang saling tidak 

berkaitan sebagai determinan dari intense yaitu (dalam Kurniasari, 2005:17): 

1. Sikap terhadap perilaku (attitude toward the behavior), merujuk pada 

tingkatan yang dimiliki oleh individu dalam membuat evaluasi yang 

sifatnya favorabel atau unfavorable terhadap suatu perilaku.  

2. Norma subyekif (subjective norm), merujuk pada tekanan sosial yang 

dihadapi individu untuk dapat menampilkan perilaku tertentu ataupun 

tidak menampilkannya.  

3. Tingkatan atas kontrol perilaku yang dihayati (the degree of perceived 

behavioral control), merujuk pada kemudahan atau kesulitan untuk 

menampilkan perilaku tertentu, serta asumsi yang dibuat oleh individu 

yang mencerminkan pengalaman masa lalu sebagai bahan antisipasi dalam 

menghadapi rintangan. Jadi, semakin favorabel suatu sikap dan norma 

subyektif terhadap perilaku, serta semakin besar kontrol terhadap perilaku 

yang diterima, maka akan semakin besar intensi individu untuk 

menampilkan suatu perilaku.  
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Sejauh mana pentingnya sikap, norma subyektif, dan kontrol perilaku 

dalam membuat prediksi tentang intensi adalah tergantung pada perilaku dan 

situasi yang dihadapi (Ajzen, 1991:10 dalam Kurniasari, 2005:18). 

Ada hubungan yang kuat antara sikap dan intensi. Asumsinya adalah 

semakin individu bersikap favorable terhadap suatu obyek, maka individu tersebut 

akan semakin mengarah pada terbentuknya suatu perilaku dengan menaruh respek 

terhadap obyek sikap yang bersangkutan. 

 
F. DEFINSI OPERASIONAL 

  Sesuai dengan judul yaitu persepsi masyarakat tentang teater Mamanda 

sebagai media komunikasi tradisional, maka dapat diukur melalui indikator 

sebagai berikut: 

3. Frekuensi menonton teater Mamanda 

Frekuensi disini dapat diartikan sebagai tingkat keseringan menonton 

masyarakat desa Simpang Empat dalam menonton Teater Mamanda 

4. Pemahaman tentang pesan yang disampaikan dalam cerita yang dimainkan 

oleh teater Mamanda 

Pemahaman dapat diartikan sebagai tingkat pemahaman masyarakat dalam 

memahami pesan yang disampaikan dalam cerita yang dimainkan oleh 

teater Mamanda 

5. Sikap masyarakat terhadap teater Mamanda 

Sikap disini dapat diartikan sebagai perilaku masyarakat atau atensi dari 

masyarakat ketika menonton teater Mamanda. 
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6. Penilaian Masyarakat terhadap teater Mamanda sebagai media komunikasi 

Penilaian disini merupakan penilaian, persepsi, asumsi atau persepsi dari 

masyarakat jika teater Mamanda disebut sebagai sebuah media komunikasi 

yang menyampaikan pesan melalui cerita yang dimainkan dalam 

pertunjukkan teaternya. 

7. Penilaian masyarakat terhadap jenis-jenis pesan yang disampaikan dalam 

cerita yang dimainkan oleh teater Mamanda 

Dalam hal ini penilaian diartikan sebagai argumen atau persepsi dari 

masyarakat tentang baik buruknya pesan yang disampaikan dalam setiap 

pertunjukkan teater Mamanda. 

 
 
G. METODE PENELITIAN 

G.1 Lokasi Penelitian 

  Lokasi penelitian merupakan tempat yang menjadi sasaran peneliti dalam 

penelitian ini. Pemilihan tempat atau lokasi penelitian didasarkan atas dua kriteria, 

yaitu: 

a. Tempat atau lokasi penelitian yang dipilih menunjang dalam rangka 

mendapatkan data yang lengkap. 

b. Orang-orang yang berada pada tempat atau lokasi penelitian 

mengetahui tentang permasalahan yang menjadi objek penelitian. 

  Berdasarkan kriteria populasi, maka peneliti memilih Desa Simpang 

Empat, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan 

sebagai tempat atau lokasi penelitian. Peneliti akan melakukan sesuatu yang 
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berkaitan dengan penelitian dan penulisan skripsi di luar tempat atau lokasi 

penelitian yang telah di tentukan. Hal ini dilakukan dalam rangka untuk 

mendapatkan bahan serta data yang lengkap untuk penelitian ini. 

 
G.2. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini metode dan prosedur pengumpulan data dilakukan 

melalui : 

1. Kuesioner 

Kuesioner (questionnaire) merupakan suatu bentuk instrumen 

pengumpulan data yang sangat fleksibel dan relatif mudah digunakan 

(Azwar, 2001 : 101). Pada metode ini, pertanyaan diajukan secara tertulis 

dan disebarkan kepada para responden untuk dijawab, kemudian 

dikumpulkan kembali kepada peneliti. Pertanyaan yang diajukan berupa 

pertanyaan tertutup teater Mamanda sebagai media komunikasi tradisional 

2. Dokumentasi  

Dokumentasi adalah pengumpulan data dengan cara melihat 

dokumen yang ada. Dokumentasi ini digunakan sebagai pelengkap dalam 

pengumpulan data secara tertulis, menyangkut keadaan geografis 

masyarakat Banjar, maupun profil tentang teater Mamanda itu sendiri. 

 
G.3. Populasi dan Sampel 

Populasi adalah kumpulan dari individu dengan kualitas serta ciri-ciri yang 

telah ditetapkan (Nazir, 1988:325). Populasi penelitian ini adalah masyarakat desa 

Simpang Empat kecamatan Simpang Empat yang pernah melihat pementasan 
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teater Mamanda minimal 2 kali. Berdasarkan hasil pra survei, didapatkan bahwa 

jumlah populasi dalam penelitian ini adalah sebesar 42 orang. 

Dari jumlah populasi yang ada, maka penelitian ini menggunakan teknik 

Total Sampling. Seperti yang telah dikemukakan oleh Suharsimi Arikunto 

(2002:112) bahwa apabila subyeknya kurang dari 100, lebih baik diambil semua 

sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi. 

 

G.4. Teknik Analisa Data 

Dalam penelitian ini analisis data yang digunakan adalah analisis data 

Deskriptif kuantitatif yakni analisis data yang digunakan untuk memperoleh 

gambaran yang bersifat umum dan relatif menyeluruh tentang apa yang tercakup 

disuatu fokus/pokok permasalan yang telah diteliti. Dalam penelitian ini peneliti 

menggunakan analisa data distribusi frekuensi dimana untuk memudahkan dalam 

pembacaan hasil-hasilnya akan disajikan dalam bentuk tabel-tabel dan juga grafik. 

Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut : 

1. Pembuatan tabel distribusi jawaban responden, dimana tabel jawaban 

ini digunakan untuk melihat skor-skor dari setiap butir soal, kemudian 

skor-skor tersebut dijumlahkan untuk mendapatkan skor total. 

2. Penyususnan tabel frekuensi yang diperoleh melalui tabulasi sederhana 

yang hasilnya dalam bentuk prosentase. 

Tabel frekuensi tersebut merupakan bahan dasar untuk analisa selanjutnya. 

Tabel frekuensi memuat tiga kolom yaitu item jawaban, kolom frekuensi dan 

prosentasi.  Adapun skor ditentukan sebagai berikut : 
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a. Jawaban setuju  : diberi skor 3 

b. Jawaban kurang setuju : diberi skor 2 

c. Jawaban tidak setuju : diberi skor 1 

Untuk mengukur besarnya nilai rata-rata dalam menganalisa data 

penelitian ini digunakan rata-rata hitung (mean). Rata-rata hitung merupakan 

hasil perhitungan nilai-nilai butir dibagi jumlah observasi yang dihitung dari 

jumlah responden dikalikan jumlah butir soal, didapatkan dengan rumus : (Dajan 

2000: 115) 

 X  = 
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Keterangan: 

X    = Mean (rata-rata hitung) 

(X1+X2+X3+......Xn) = Penjumlahan nilai-nilai butir 

 n   = Jumlah observasi 


