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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Televisi merupakan media yang paling popular di masyarakat. Fungsi 

televisi sebagai media massa salah satunya adalah menyampaikan informasi. 

Murah dan dapat memberikan informasi cepat, akurat, dan terpecaya 

memberikan nilai tersendiri bagi masyarakat. Di Indonesia sendiri, rata-rata 

setiap keluarga banyak menghabiskan waktunya untuk menonton tayangan 

televisi dirumah tanpa harus berfikir banyak.  

Televisi tidak lagi menjadi sesuatu yang sukar di dapat. Masyarakat 

dapat dengan mudah memasang pesawat televisi dengan harga yang relatif 

murah. Maka dari itu, hampir setiap kepala keluarga di Indonesia mempunyai 

pesawat televisi. Selain itu, akses daripada televisi sendiri saat ini dapat 

digunakan melalui jaringan internet. Kita juga dapat melihat siaran televisi 

melalui jaringan streaming, bahkan tayangan-tayangan tersebut juga dapat 

dinikmati melalui handphone atau telepon genggam yang dapat diakses 

dimana saja dan kapan saja. 

Dari masa ke masa televisi terus mengalami perkembangan. Di 

Indonesia stasiun televisi pertama kali muncul pada tahun 1962 yaitu Televisi 

Republik Indonesia (TVRI). Pada tahun 1980-an pertelevisian Indonesia 

mulai memeriahkan masyarakat Indonesia dengan munculnya stasiun televisi 

baru yang di kelola oleh perusahaan swasta. Badan televisi swasta yang 

pertama kali muncul yaitu Rajawali Citra Televisi (RCTV) pada bulan April 

1989 dan diresmikan pada tangga 24 Agustus 1989. Lalu pada bulan Agustus 
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1989, telah diresmikannya stasiun televisi swasta kedua di Indonesia yaitu 

SCTV (Surya Citra Televisi). Sedangkan stasiun televisi swasta ketiga mulai 

muncul pada tanggal 23 Januari 1991 yaitu TPI (Televisi Pendidikan 

Indonesia) (Effendy, 1993). Seiring perkembangan zaman hingga saat ini 

banyak stasiun televisi lokal yang ikut memberikan kontribusinya untuk 

Indonesia, antara lain ANTV (Andalus Televisi), Indosiar, Trans TV, Trans7, 

TV One, Metro TV, MNCTV, Kompas TV, NET., dan Global TV. 

Munculnya berbagai macam stasiun televisi menimbulkan persaingan 

dalam menciptakan program untuk menarik minat penonton. Sehingga hal 

tersebut mampu meningkatkan konsumsi media akan tayangan televisi, 

karena masyarakat sendiri sangat membutuhkan informasi, pendidikan, dan 

hiburan. Stasiun televisi memberikan tayangan-tayangan televisi yang 

berbeda-beda. Contohnya saja seperti TVRI yang merupakan televisi pertama 

di Indonesia yang mayoritas tayangan yang diberikan oleh TVRI adalah 

tayangan yang mengandung unsur berita atau program yang lebih mendukung 

pemerintahan. Akan tetapi selain dalam konteks berita, dewasa ini banyak 

industri pertelevisian Indonesia yang mulai mengembangkan kreatifitas 

bangsa dengan memadupadankan fungsi-fungsi televisi, sehingga mampu  

menghasilkan tayangan yang mengandung beberapa unsur seperti berita, 

pendidikan, dan hiburan. Salah satunya yaitu Trans TV. 

Trans TV adalah salah satu stasiun televisi swasta yang memperoleh 

izin siaran pada bulan Oktober 1998 dan mulai On-air pada bulan Desember 

2001. Stasiun televisi ini berdiri di bawah perusahaan media yang TRANS 

Corp yang diketuai oleh Chairul Tanjung yang pada saat itu menjadi 
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pemegang saham utama dengan nama Para Grub. Pada tahun 2008, nama 

Para Grub tersebut berganti nama menjadi CT Corption atau disingkat CT 

Corp.  

Di dalam beberapa program acara yang disajikan oleh Trans TV, 

terdapat salah satu tayangan yang mampu memikat hati penonton terutama di 

kalangan remaja yaitu reality show. Hampir di semua stasiun televisi 

menayangkan acara tersebut. Di dalam acara ini, fungsi televisi menjadi salah 

satu hal yang digunakan oleh media yaitu untuk menghibur, mempersuasi, 

menginformasikan dan mendidik. Reality show berasal dari kata televisi 

realitas, yaitu program televisi yang menyajikan situasi yang dramatis atau 

lucu namun tidak menggunakan naskah, merupakan kejadian yang 

sebenarnya dan mengutamakan orang biasa dari pada aktor profesional 

(Nirmala, 2007). Dengan kata lain reality show adalah program televisi yang 

menayangkan kehidupan seseorang secara nyata tanpa adanya rekayasa atau 

skenario, serta diperankan oleh orang biasa bukan seorang artis ataupun 

aktris.  

Saat ini reality show adalah salah satu menu utama dalam tayangan 

televisi. Banyak tema-tema yang diangkat melalui reality show. Mulai dari 

cerita yang bertema kehidupan, tentang agama, percintaan remaja, alam gaib, 

dan masih banyak lagi. Dalam penelitian ini, peneliti tertarik untuk meneliti 

salah satu reality show yang bertemakan kehidupan, yaitu “Janji Suci Raffi & 

Nagita”. Janji Suci Raffi & Nagita merupakan reality show yang di tayangkan 

di Trans TV mulai tanggal 21 November 2014, setiap hari minggu pukul 

16.30 - 17.30 WIB. Pada tayangan ini menyajikan seputar kehidupan keluarga 
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besar Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Mulai dari kehidupan pribadi sampai 

kehidupan sosial semua dituangkan dalam cerita di sebuah reality show. 

Setiap minggunya tema yang di angkat berbeda-beda, sesuai dengan konflik 

atau hal-hal yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. 

Untuk meningkatkan jumlah audiens, stasiun televisi harus bisa 

bersaing membuat program siaran yang lebih menarik. Kondisi persaingan 

yang seperti itu membuat industri pertelevisian harus belajar dan bekerja 

lebih keras dalam membuat program siaran yang kreatif dan inovatif dalam 

meningkatkan nilai komersil bagi stasiun televisinya. Dalam memenuhi minat 

audiens untuk mendapatkan program yang menarik pihak stasiun televisi 

kerap memberikan program acara yang tidak sesuai dengan standart 

penayangan program acara. Sehingga stasiun televisi berlomba-lomba untuk 

membuat tayangan hanya untuk meningkatkan jumlah audiens tanpa 

memperhatikan nilai atau konsep dari tayangan tersebut. Dengan kata lain 

stasiun televisi hanya berusaha memetingkan kepentingan pribadi yang 

bersifat meningkatkan nilai komersil perusahaan televisi. 

Konsep yang digunakan dalam acara Janji Suci Raffi & Nagita yaitu 

memaparkan seputar pengalaman kehidupan sebuah keluarga. Dalam situs 

resmi KPI, tayangan ini beberapa kali mendapatkan teguran penayangan. 

Salah satunya yaitu Tayangan Tujuh Bulanan Nagita dengan Durasi 

Berlebihan. Di dalam tayangan ini KPI melayangkan pelaggaran terhadap 

P3SPS, yaitu melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran KPI Tahun 2012 Pasal 

11 ayat (1), yaitu “Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kemanfaatan 

dan perlindungan untuk kepentingan publik”, serta Standar Program Siaran 
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Komisi Penyiaran Indonesia Tahun 2012 Pasal 11 ayat (1), yaitu “Program 

siaran wajib dimanfaatkan untuk kepentingan publik dan tidak untuk 

kepentingan kelompok tertentu”. Penyangan ini dianggap tak wajar oleh KPI 

karena menghabiskan durasi kurang lebih 7 jam 41 menit. Selain itu isi acara 

yang dimuat dipandang tidak signifikan untuk ketahui oleh publik, seperti 

kemacetan yang di alami Raffi, rantai ojek putus, berganti ojek, ojek di tabrak 

ojek lain dan menayangkan kembali momen Nagita dan Raffi terdahulu 

sehingga dapat membuang-buang durasi.  

Istilah reality show yang berarti pertunjukan asli tanpa rekayasa, tetapi 

dalam reality show Janji Suci Raffi dan Nagita terdapat banyak rekayasa dari 

skenario, pengambilan gambar dan tanda yang di rangkai menjadi cerita. 

Dalam hal ini bisa dikatakan bahwa program acara tersebut sudah dilakukan 

komodifikasi adegan dan cerita yang disesuaikan dengan realitas masyarakat 

dalam kehidupan. Hal ini menunjukan bahwa esensi acara televisi semakin 

meninggalkan fungsi pokoknya, yaitu fungsi pendidikan, informasi dan 

hiburan. 

Salah satu bentuk kaitan reality show Janji Suci Raffi dan Nagita 

dengan pemaknaan penonton adalah penonton akan mampu 

menginterpretasikan bahwasannya tayangan tersebut menunjukan realitas 

kehidupan suami isteri yang penuh dengan kejutan istimewa. Selain itu, 

dengan durasi yang sangat panjang berdampak pada tidak adanya informasi 

yang berkualitas dari penonton akibat tayangan tersebut, sebagaimana 

penonton terbawa suasana yang tidak mencerminkan atau memperlihatkan 

nilai-nilai yang dianut masyarakat seperti masalah kemiskinan.  
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Untuk mengetahui lebih dalam bentuk pemaknaan khalayak tersebut 

dapat digunakan melalui analisis resepsi. Sehingga dari hasil penelitian ini 

dapat diketahui kelompok mana saja yang termasuk dominant (hegemonic) 

reading, negotiated reading dan oppositional (counter hegemonic) reading. 

Esensinya adalah bentuk terpaan media dan audiens itu dapat memberikan 

informasi akan kompleksitas dan dinamika yang terjadi antara konsumen dan 

produk tayangan yang ditontonnya. 

Analisis resepsi sendiri memiliki tiga hal elementer dalam upaya 

mengetahui bentuk pemaknaan tersebut. Pertama, kelompok dominant 

(hegemonic) reading yaitu kelompok yang memiliki pengalaman, sikap dan 

keyakinan yang sama terhadap acara tayangan tersebut. Kedua,  kelompok 

negotiated reading yaitu kelompok yang hanya beberapa memiliki kesamaan 

hanya aja ada bagian-bagian yang dimodifikasi dari tayangan tersebut. 

Terakhir, kelompok oppositional (counter hegemonic) reading yaitu 

kelompok yang tidak memiliki kesamaan pengalaman sehingga tidak sejalan 

dengan acara tersebut, dalam artian tidak menonton tayangannya. Dalam 

analisis resepsi memfokuskan pada pengalaman khalayak dan bagaimana 

makna diciptakan melalui pengalaman tersebut dan bagaimana makna 

diciptakan berdasarkan latar belakang sosial budaya dan ekonomi khalayak.  

 Dalam penelitian ini, calon responden yang dipilih oleh peneliti yaitu 

mahasiswa angkatan 2013 yang sedang menempuh mata kuliah Media dan 

Masyarakat Universitas Muhammadiyah Malang. Peneliti memilih 

mahasiswa angkatan 2013 yang sedang menempuh mata kuliah Media dan 

Masyarakat ini karena didasari dua alasan: pertama, karena mata kuliah ini 
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memiliki kajian materi yang memfokuskan salah satunya fungsi media dalam 

masyarakat sehingga kaitannya mereka lebih tahu memilih tayangan yang 

berkualitas. Kedua, sebagai seorang mahasiswa yang mempunyai latar 

belakang pendidikan yang baik dan integritas tinggi, dapat mengapresiasikan 

suatu tayangan televisi seperti memberikan sebuah gambaran atau opini yang 

bersikap kritis dan juga mahasiswa memiliki kemampuan untuk menganalisa 

makna isi suatu tayangan televisi. Oleh karena itu, peneliti ingin mengetahui 

bagaimana mahasiswa memaknai tayangan reality show “Janji Suci Raffi & 

Nagita” di Trans TV. 

 

1.2 Pertanyaan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti dapat menentukan 

pertanyaan peneliti yaitu bagaimana pemaknaan mahasiswa Ilmu Komunikasi 

mata kuliah Media dan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Malang 

angkatan 2013 terhadap tayangan “Janji Suci Raffi & Nagita” dalam 

perspektif resepsi? 

 

1.3 Tujuan Peneletian  

Tujuan yang ingin capai oleh peneliti dalam penelitian ini adalah untuk 

mengetahui bagaimana mahasiswa ilmu komunikasi mata kuliah media dan 

masyarakat Universitas Muhammadyah  Malang angkatan 2013 dalam 

memaknai isi tayangan “Janji Suci Raffi & Nagita” yang dilihat dalam 

perspektif resepsi. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Secara Akademis 

Penelitian ini diharapkan mampu menambah khasanah teoritis tentang 

kajian studi resepsi sebagai acuan bagi mahasiswa ilmu komunikasi 

Universitas Muhammadyah Malang dalam penelitian-penelitian 

selanjutnya. 

1.4.2 Secara Praktis 

Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan atau evaluasi 

bagi produsen acara televisi dalam menghasilkan program siaran. 

 

1.5 KAJIAN PUSTAKA 

1.5.1 Komunikasi Massa 

Komunikasi massa merupakan jenis komunikasi yang ditujukan kepada 

sejumlah khalayak yang tersebar, heterogen dan anonim melalui media cetak 

atau elektronik sehingga pesan dapat diterima secara serentak dan sesaat 

(Rakhmat, 1994). Bittner mengartikan bahwa komunikasi massa adalah pesan 

yang dikomunikasikan melalui media massa pada sejumlah orang besar 

(Mass communication is message communicated through a mass medium to a 

large number of people) . 

Di dalam komunikasi massa terdapat elemen penting yang disebut 

media massa, yang nantinya akan menghasilkan sarana yang bertujuan untuk 

melakukan penyampaian komunikasi dan penyebaran informasi secara 

massal dan dapat diakses oleh masyarakat secara luas. Menurut McLuhan, 

media massa dibagi menjadi dua berdasarkan sifatnya yaitu media cetak dan 

elektronik. Media cetak dapat diartikan segala barang cetak seperti surat 
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kabar, majalh, brosur, pamflet, bulletin, dan lain-lain. Sedangkan media 

elektronik yaitu televisi, radio, website dan lain-lain (Firsan, 2009).  

Pengertian komunikasi massa dipusatkan pada beberapa  komponen 

yang didalamya terkandung variable yang bekerja pada media massa 

(Winarni, 2003). Variable tersebut yaitu : 

a. Sumber. Komunikasi Massa adalah suatu organisasi kompleks yang 

mengeluarkan biaya besar untuk menyusun dan mengirim pesan. 

b. Khalayak. Komunikasi Massa adalah komunikasi yang ditujukan kepada 

massa, yaitu khalayak yang jumlahnya besar yang bersifat heterogen dan 

anonim.  

c. Pesan. Komunikasi Massa adalah pesan dalam komunikasi massa bersifat 

umum. Setiap orang dapat mengetahui pesan-pesan komunikasi massa dari 

media massa. 

d. Proses. Ada dua proses dalam komunikasi massa yaitu: a) Komunikasi 

massa merupakan proses satu arah (proses mengalirnya pesan). 

Komunikasi ini berjalan dari sumber ke penerima dan tidak secara 

langsung dikembalikan kecuali dalam bentuk umpan balik tertunda. b) 

Komunikasi massa merupakan proses dua arah (proses seleksi). Baik 

media maupun khalayak melakukan seleksi. Media menyeleksi khalayak 

sasaran dan sasaran atau penerima menyeleksi dari semua media yang ada, 

pesan manakah yang akan mereka ikuti. 

e. Konteks. Komunikasi Massa berlangsung daam satu konteks social. Media 

mempengaruhi konteks social masyarakat, dan konteks sosisal masyarakat 

mempengarui media massa. 
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1.5.2 Ciri-ciri Komunikasi Massa 

Para ahli komunikasi berpendapat bahwa yang dimaksud dengan 

komunikasi massa (mass communication) adalah komunikasi melalui media 

massa; jelasnya, merupakan singkatan dari komunikasi media massa (mass 

media communication). Media massa dalam hal ini yaitu seperti surat kabar, 

majalah, radio, teleisi atau film; jadi media massa modern sebagai prosuk 

teknologi modern yang selalu berkembang menuju kesempurnaan (Effendy, 

1993). 

Menurut Severin dan Tankard, komunikasi massa itu adalah 

keterampilan, seni, dan ilmu, dengan dikaitkan keapda pendapat Devito 

bahwa komunikasi massa itu ditujukan kepada massa dengan menggunakan 

media, maka dibandingkan dengan jenis-jenis komunikasi lainnya, 

komunikasi massa mempunyai ciri-ciri khusus yang disebabkan sifat-sifat 

komponennta (Effendy, 1993). Ciri-ciri tersebut adalah sebagai berikut : 

a. Komunikasi Massa Berlangsung Satu Arah 

Komunikasi massa berlangsung satu arah ialah tidak terdapat arus balik 

dari komunikan kepada komunikator. Seorang penyiar radio atau penyiar 

televisi tidak mengetahui tanggapan para pembaca atau pendengar 

terhadap pesan atau berita yang disiarkan. 

b. Komunikator Pada Komunikasi Massa Melembaga 

Media massa sebagai saluran komunikasi massa merupakan lembaga, 

yaitu suatu institusi atau organisasi, karena itu komunikatornya 

melembaga. Di dalam menyebarluaskan pesan komunikasi, komunikator 

tersebut bertindak atas nama lembaga. Karena ia tidak mempunyai 
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kebebasan individual. Maksudnya dalam proses komunikasi harus 

ditunjang orang lain. Sebagai contoh seorang wartawan surat kabar tidak 

mungkin tulisannya dibaca oleh khalayak jika tidak didukung oleh 

pekerjaan redaktur pelaksana, juru tata letak, korektor dan lain-lain. 

c. Pesan Pada Komunikasi Massa Bersifat Umum 

Pesan yang disebarkan melalui media massa bersifat umum (publish), 

karena ditujukan kepada umum dan mengenai kepentingan umum. Jadi 

tidak ditujukan kepada perorangan atau sekelompok orang tertentu. 

d. Media komunikasi massa menimbulkan keserempakan 

Ciri lain dari media massa adalah kemampuannya untuk menimbulkan 

keserempakan pada pihak khalayak dalam menerima pesan-pesan yang 

disebarkan.Hal inilah yang merupakan ciri paling hakiki dibandingkan 

dengan media komunikasi lainnya. Televisi, radio, surat kabar merupakan 

media komunikasi massa yang mengandung keserempakan pada saat di 

sampaikan kepada khalayak. 

e. Komunikan Komunikasi Massa Bersifat Heterogen 

Komunikan atau khalayak yang merupakan kumpulan anggota-anggota 

masyarakat yang terlibat dalam proses komunikasi massa sebagai sasaran 

yang dituju komunikatornya, bersifat heterogen. Dalam hal ini media 

massa dalam menyebarluaskan isi pesan dapat menggelompokkan menurut 

jenis kelamin maupun usia. Sehingga media massa dapat memberikan 

pesan yang sesuai dengan keinginan khalayak. 
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1.5.3 Fungsi Komunikasi Massa 

Komunikasi massa berfungsi untuk menyebarkan informasi, meratakan 

pendidikan, merangsang pertumbuhan ekonomi, dan menciptakan 

kegembiraan dalam hidup seseorang. Tetapi dengan perkembangan teknologi 

komunikasi yang begitu cepat terutama dalam bidang penyiaran dan media 

pandang dengan (audiovisual), menyebabkan fungsi media massa telah 

mengalami banyak perubahan. Sean McBride, ketua komisi masalah-masalah 

komunikasi UNESCO (1980) mengemukakan bahwa komunikasi tidak bisa 

diartikan sebagai pertukaran berita dan pesan, tetapi juga sebagai kegiatan 

individu dan kelompok mengenai pertukaran data, fakta, dan ide (Cangara, 

2006). Karena itu komunikasi massa dapat berfungsi untuk : 

a. Informasi, yakni kegiatan untuk mengumpulkan, menyimpan data, fakta, 

opini,  pesan, komentar,  sehingga  orang  bisa  mengetahui  keadaan yang 

terjadi di luar dirinya, apakah itu dalam lingkungan daerah, nasional atau 

internasional. 

b. Sosialisasi, yakni menyediakan dan mengajarkan ilmu pengetahuan 

bagaimana orang bersikap sesuai dengan nilai-nilai yang ada, serta 

bertindak sebagai anggota masyarakat secara efektif. 

c. Motivasi, yakni mendorong orang untuk mengikuti kemajuan orang lain 

melalui apa yang mereka baca, lihat, dengar, melalui media massa. 

d. Bahan diskusi, yaitu menyediakan informasi sebagai bahan diskusi untuk 

mencapai persetujuan dalam hal perbedaan pendapat mengenai hal-hal 

yang menyangkut orang banyak. 
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e. Pendidikan, yaitu membuka kesempatan untuk memperoleh pendidikan 

secara luas baik untuk pendidikan formal di sekolah maupun untuk luar 

sekolah. Juga meningkatkan kualitas penyajian materi yang baik, menarik, 

dan mengesankan. 

f. Memajukan kebudayaan, media massa menyebarluaskan hasil-hasil 

kebudayaan melalui pertukaran siaran radio, televisi, atau media cetak. 

Pertukaran ini memungkinkan penigkatan daya kreativitas  guna 

memajukan kebudayaan nasional masing-masing negara,  serta 

memperkuat kerjasama masing-masing negara. 

g. Hiburan, media massatelah menyita banyak waktu luang untuk semua 

golongan usia, dengan difungsikannya sebagai alat hiburan dalam rumah 

tangga. Sifat estetikanya yang dituangkan dalam bentuk lagu, lirik,  bunyi, 

gambar, dan bahasa, membawa orang pada situasi menikmati hiburan 

seperti halnya kebutuhan pokok lainnya. 

h. Integrasi, banyak bangsa didunia dewasa ini diguncang oleh kepentingan-

kepentingan tertentu, karena perbedaan etnis dan ras. Komunikasi seperti 

satelit dapat digunakan untuk menjembatani perbedaan-perbedaan itu 

dalam memupuk dan memperkokoh persatuan bangsa. 

1.5.4 Televisi 

Televisi mulai muncul kurang lebih 90 puluh tahun lebih sebagai media 

massa. Media massa ini tumbuh dari teknologi media sebelumnya seperti 

telepon, telegraf, fotografi, bergerak atau diam, dan rekaman suara. Televisi 

secara terus-menerus berevolusi dan berkembang, hal ini membuat televisi 

menjadi media yang paling efektif.  
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Televisi sebagai salah satu media massa mempunyai ciri-ciri yang 

pertama yaitu besarnya peraturan, kontrol atau lisensi oleh penguasa yang 

awalnya datang dari kebuhan teknis, kemudian dari campuran antara pilihan 

demokratis, kepentingan negara, kenyamanan ekonomi, dan budaya lembaga 

yang bebas. Ciri yang kedua yaitu sebagai pola distribusi yang terpusat 

dengan pasokan datang dari pusat kota tanpa adanya arus timbal balik. 

Sebagai media penyiaran televisi dianggap memiliki pengaruh yang besar 

bagi masyarakat, karena jika televisi jatuh pada seseorang yang mempunyai 

kepentingan tertentu dan tanpa adanya batasan yang jelas dalam melindungi 

publik dari bahaya yang potensial akan merugikan masyarakat (Denis 

McQuail, 2011). 

Penemuan genre televisi bermula dari kemampuan untuk menampilkan 

gambar dan suara secara bersamaan dan langsung. Gabungan suara dan 

gambar dari televisi dapat mengasilkan tayangan yang bersifat politik yang 

biasanya juga dianggap sebagai media hiburan. Selain itu televisi juga 

dianggap sebagaui media pemberi informasi dan pendidikan, bahkan dapat 

pula bersifat gabungan dari beberapa sifat-sifat tersebut. Televisi juga 

merupakan media yang dapat menyatukan berbagai macam orang untuk 

berbagi pengalaman, serta memudahkan khalayak untuk menerima dan 

mengerti pesan yang disampaikan televisi karena disajikan berupa gambar 

dan suara (Denis McQuail, 2011). 

Perkembangan pertelevisian di Indonesia mempunyai peran yang sangat 

besar sebagai media hiburan. Televisi merupakan salah satu media yang 

paling popular di masyarakat.Media hiburan yang andal dan murah, serta 
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media informasi yang lebih cepat, akurat, dan terpecaya. Televisi menjadi 

media yang paling efektif dibandingkan dengan media lain seperti radio atau 

surat kabar karena televisi mampu memberikan siaran on the spot, suatu 

peristiwa tertentu secara langsung berupa gambar dan suara secara bersamaan 

(Surbakti, 2008). Hal tersebut membuat media televisi ini mempunyai banyak 

audience yang tidak memiliki batasan usia, jenis kelamin, maupun status 

sosial seseorng. 

Televisi adalah salah satu jenis media massa elektronik yang bersifat 

audio visual, direct dan dapat membentuk sikap. Televisi berasal dari kata 

tele dan vision, yang mempunyai arti masing-masing jauh (tele) dari bahasa 

Yunani dan tampak (vision) dari bahasa Latin. Jadi televisi berarti tampak 

atau dapat melihat jarak jauh beragam tayangan mulai dari hiburan sampai 

ilmu pengetahuan ada dalam televisi, adanya beragam channel televisi 

membuat masyarakat memiliki banyak pilihan untuk menyaksikan tayangan 

berkualitas. Di Indonesia sendiri, rata-rata setiap keluarga banyak 

menghabiskan waktunya untuk menonton tayangan televisi dirumah tanpa 

harus berfikir banyak (Ardianto, 2007). 

Televisi merupakan medium audiovisual yang hidup, dengan demikian 

lebih mengutamakan gerak atau moving/acting bahkan ada yang berpendapat 

bahwa gambar yang ditayangkan di televisi haruslah merupakan perpaduan 

anatar seni, gerak dan teknik (Wahyudi, 1986). 

1.5.5 Program Acara Televisi 

Stasiun televisi setiap harinya menyajikan program acara televisi yang 

berbeda-berbeda dengan jumlah yang sangat banyak dan beragam-ragam jenis. 
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Program acara yang dapat ditayangkan di televisi tidak terbatas, selama tidak 

bertentangan dengan kesusilaan, hukum, dan peraturan yang berlaku. Selain 

itu program acara yang disajikan dituntut untuk memiliki kreatifitas tinggi 

agar menghasilkan program-program yang menarik. 

Menurut Vane-Gross (1994), programer harus memilih daya tarik yang 

merupakan cara untuk memilih audiens. Untuk menentukan jenis program 

acara maka harus memiliki daya tarik dari suatu program, sehingga mampu 

untuk menarik audiens (Morrisan, 2008). Jenis program acara televisi dapat 

dikelompokan menjadi dua bagian, yaitu : 

1. Program Informasi 

Program informasi adalah jenis siaran yang bertujuan memberikan 

informasi kepada khalayak. Manusia pada dasarnya mempunyai rasa ingin 

tahu yang tinggi. Dengan adanya program informasi di media membuat 

masyarakat lebih mudah untuk mengetahui segala sesuatu yang sedang 

terjadi di masyarakat. Program informasi tidak hanya disajikan dalam 

bentuk pembacaan berita, tetapi dapat pula disajikan dengan cara bertatap 

muka atau wawancara dengan seorang public figure atau orang terkenal. 

Program informasi dibagi menjadi dua bagian, yaitu : 

a. Berita Keras atau hard news adalah segala informasi penting dan/atau 

menarik yang harus segera disiarkan oleh media penyiaran karena 

sifatnya yang harus di tayangan dan diketahui oleh khalayak dengan 

cepat. Berita ini disajikan dalam durasi yang tidak cukup lama sekitar 

30 menit - 1 jam. Berita keras dogolongkan dalam beberapa bentuk, 

yaitu: straight news, feature, dan infotainment. 
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b. Berita Lunak atau soft news adalah segala informasi yang penting dan 

menarik yang disampaikan secara mendalam namun tidak bersifat 

harus segera ditayangkan. Berita yang masuk dalam kategori ini 

ditayangkan pada suatu program tersendiri di luar program berita. 

Program yang masuk dalam kategori berita lunak yaitu: current affair, 

magazine, talk show dan documenter. 

2. Program Hiburan 

Program hiburan adalah segala bentuk siaran yang bertujuan untuk 

menghibur audience dalam bentuk music, lagu, cerita, dan permainan. 

Program yang termasuk dalam kategori hiburan yaitu : 

a. Drama adalah pertunjukan yang menyajikan cerita mengenai 

kehidupan atau karakter seseorang yang diperankan oleh pemain (artis) 

yang melibatkan konflik emosi. Program televisi yang termasuk dalam 

program drama yaitu sinema elektronik (sinetron) dan film. 

b. Permainan atau game show merupakan program yang melibatkan 

sejumlah invidu atau kelompok yang saling bersaing untuk 

mendapatkan sesuatu. Menjawab pertanyaan atau memenangkan 

sesuatu dalam bentuk permainan. Program ini juga dapat dirancang 

dengan melibatkan audience. Program permainan dapat dibagi menjadi 

tiga yaitu: quiz show, reality show, dan ketangkasan. 

c. Musik adalah sebuah program yang dapat ditampilkan dalam dua 

format, yaitu konser atau video klip. Konser dapat dilakukan di 

lapangan (outdoor) dan di dalam studio (indoor). 



18 

 

d. Pentunjukan adalah program yang menampilkan kemampuan 

seseorang atau beberapa orang pada suatu lokasi baik di studio ataupun 

di luar studio. Pertunjukan ditentukan oleh bintang tamu yang mengisi 

acara tersebut, misalnya para musisi, juru masak, lawak, sulap, lenong, 

ceramah agama, dsb. 

 

1.5.6 Reality Show 

Reality show adalah salah satu program acara televisi yang secara terus-

menerus  mendapatkan sebuah apresiasi. Program ini pertama kali muncul 

pada tahun 1991 di Belanda. Reality show adalah sebuah program yang di 

tayangkan dengan situasi dan peristiwa tanpa naskah. Menyajikan suatu 

situasi seperti konflik, persaingan, atau hubungan berdasarkan realitas yang 

sebenarnya, nyata (riil) dengan sealamiah mungkin tanpa adanya rekayasa. 

Akan tetapi pada dasarnya, reality show  tetaplah sebuah permainan yang 

dikupas sedemikian rupa oleh pembuat acara (Morissan, 2008). 

Di Indonesia reality show menjadi salah satu program yang mempunyai 

popularitas yang tinggi, bahkan terdapat beberapa program yang sebenarnya 

tidak realitis namun tetap menggunakan jargon reality show untuk dijadikan 

sebagai daya jual. Tingkat realitas yang disajikan dalam tayangan ini 

berbeda-beda, mulai dari benar-benar realitis misalnya kamera tersembunyi 

hingga cerita rekayasa namun tetap menggunakan nama reality show 

(Morissan, 2008). Terdapat lima bentuk tayangan reality show, yaitu: 

a. Hidden camera atau kamera tersembunyi merupakan program yang paling 

realitas yang menunjukan situasi yang dihadapi seseorang secara apa 

adanya. Kamera disiapkan secara sembunyi untuk mengamati gerak-gerik 
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atau tingkah laku subjek yang berada pada situasi yang disiapkan 

sebelumnya (direkayasa). 

b. Competition show yaitu melibatkan beberapa orang yang saling bersaing 

dalam kompetisi yang berlangsung selama beberapa hari atau minggu 

untuk memenangkan sebuah perlombaan, permainan, atau pertanyaan.  

c. Realitionship show  yaitu kontestan harus memilih harus memilih satu 

orang dari sejumlah kontestan lain untuk dijadikan pasangannya.  Para 

peminat harus bersaing untuk memenangkan permainan. 

d. Fly on the wall yaitu melibatkan kehidupan sehari-hari dari seseorang 

(biasanya orang terkenal) mulai dari kegiatan pribadi hingga aktivitas 

profesionalnya. Dalam hal ini kamera selalu mengikuti kemana saja orang 

bersangkutan pergi. 

e. Mistik merupakan program acara yang terkait dengan hal-hal supranatural 

yang menyajikan tayangan yang terkait dengan dunia ghaib, paranormal, 

klenik, praktik spiritual magis, mistik, kontak dengan roh, dll. Program ini 

merupakan program yang paling diragukan realitasnya dan menjadi 

program yang memiliki audience tersendiri. 

 

1.5.7 Hubungan antara Media dan Masyarakat 

Komunikasi massa dapat dianggap sebagai fenomena yang terjadi 

dalam masyarakat dan budaya. Media massa sendiri merupakan bagian dari 

struktur masyarakat, dan infrastruktur teknologinya adalah bagian dari dasar 

ekonomi dan kekuatan, sementara ide, citra dan informasi disebarkan oleh 

media merupakan aspek penting dari budaya kita ( Denis McQuail, 2011). 
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Komunikasi dapat mempermudah interaksi antar masyarakat dalam 

kehidupan sehari-hari. Dengan adanya system komunikasi maka maksud dan 

tujuan informasi yang di sampaikan komunikator akan dapat diterima dengan 

baik oleh komunikan secara langsung. Menuju arah modern ini system 

komunikasi sudah banyak muncul berbagai trobosan baru salah satunya yaitu 

media massa. Makadari itu komunikasi tidak hanya dapat dilakukan secara 

langsung melainkan komunikator dapat menyampaikan pesan kepada 

komunikan melalui media sehingga akan mempermudah jalannya system 

komunikasi. Dengan adanya media, masyarakat dapat memperoleh informasi 

secara luas. 

Namun saat ini fungsi media tidak hanya menjadi alat penghubung yang 

informatif tetapi juga menenjadi jendela yang dapat memperluas pandangan 

kita untuk melihat suatu fenomena yang tidak sesuai dengan fakta yang 

terjadi. Dengan adanya hal tersebut media mempunyai peran untuk 

memegang kendali dalam perilaku masyarakat dalam menanggapi program-

program tayangan yang ditampilkan pada stasiun televisi. 

Dalam bukunya Denis McQuail, menggambarkan persepsi khalayak 

atas peran media di dalam masyarakat. Berikut beberapa peranan media 

menurut Denis McQuali: 

1. Sebagai jendela peristiwa dan pengalaman yang memperluas pandangan 

kita, memungkinkan kita untuk melihat apa yang terjadi, tanpa gangguan 

dari pihak lain. 

2. Sebagai cermin peristiwa di masyarakat dan dunia yang melibatkan 

cerminan akurat (walaupun dengan kemungkinan gambaran yang 
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terdistorsi) walaupun sudut pandang dan arah cermin ditentukan oleh 

orang lain, dan kita tidak bebas melihat apa yang kita inginkan. 

3. Sebagai penyaring, palang pintu (gatekeeper), atau portal yang bertindak 

memilih bagian pengalaman untuk perhatian khusus dan menutup 

pandangan dan suara lain, baik disengaja maupun tidak. 

4. Sebagai petunjuk, pemandu, atau penerjemah menunjukan arah dan 

memberikan makna apa yang membingungkan atau tidak utuh. 

5. Sebagai forum atau pijakan presentasi informasi dan ide kepada khalayak, 

sering kali dnegan kemungkinan adanya respond an umpan balik. 

6. Sebagai kontributor yang meneruskan dan membuat informasi tidak 

tersedia bagi semua orang. 

7. Sebagai pembicara atau partner yang memiliki informasi dalam 

percakapan yang merespons pertanyaan dalam cara interaktif semu. 

 

1.5.8 Analisis Resepsi 

Menurut Endraswara, resepsi merupakan aliran yang meneliti teks 

dengan bertitik tolak kepada pembaca yang memberi reaksi atau tanggapan 

terhadap teks itu. Dalam istilah studi satra, resepsi didefinisikan sebagai 

pengelolahan teks atau cara-cara pemberian makna (tanggapan) terhadap 

karya sastra sehingga dapat memberikan respons terhadapnya (Nur, 2015). 

Reception analysis menjadi salah satu standart yang digunakan dalam 

mengukur khalayak media, dimana analisis ini mencoba memberikan sebuah 

makna atas pemahaman teks media (cetak, elektronik, internet) dengan 

memahami bagaimana karakter teks media dibaca oleh khalayak. Individu 

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

diciptakan melalui pengalaman tersebut. Konsep teoritik terpenting dari 

reception analysis adalah bahwa teks media – penonton/pembaca atau 

program televisi – bukan lah makna yang melekat pada teks media tersebut, 

tetapi makna diciptakan dalam interaksinya antara khalayak (penonton/ 

pembaca) dan teks (Hadi, 2009). Dengan kata lain, makna diciptakan karena 

menonton atau membaca dan memproses teks media. 

Menurut Fiske, pemanfaatan teori reception analysis sebagai pendukung 

dalam kajian terhadap khalayak sesungguhnya hendak menempatkan 

khalayak tidak semata pasif namun dilihat sebagai agen kultural (cultural 

agent) yang memiliki kuasa tersendiri dalam hal menghasilkan makna dari 

berbagai wacana yang ditawarkan media. Makna yang diusung media lalu 

bisa bersifat terbuka atau polysemic dan bahkan bisa ditanggapi secara 

oposisif oleh khalayak (Adi, 2012). 

Stuart Hall (1974) mengatakan bahwa, riset khalayak mempunyai 

perhatian langsung terhadap analisis dalam konteks sosial dan politik dimana 

isi media diproduksi (encoding), serta konsumsi isi media dalam konteks 

kehidupan sehari-hari (decoding). Selain itu Hall juga menyatakan bahwa 

“analisis resepsi memfokuskan pada perhatian individu dalam proses 

komunikasi massa (decoding), yang berarti pada proses pemaknaan dan 

pemahaman yang mendalam atas media texts, dan bagaimana individu 

menginterpretasikan isi media” (Gunawan, 2013). Dengan kata lain khalayak 

atau penonton akan memaknai teks media sesuai dengan apa yang diterima 

dalam kehidupan sehari-hari. 
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Morley mengemukakan tiga posisi hipotesis di dalam makna pembaca 

teks (program acara) yang dimuat dalam Cultural Transformation : The 

Politics of Resistence (Marris dan Tornham, 1999) yaitu: 

1. Dominant (atau „hegemonic‟) reading : pembaca sejalan dengan kode-

kode program (yang di dalamnya terkandung nilai-nilai, sikap, keyakinan 

dan asumsi) dan secara penuh menerima makna yang disodorkan dan 

dikehendaki oleh si pembuat program. 

2. Negotiated reading : pembaca dalam batas-batas tertentu sejalan dengan 

kode-kode program dan pada dasarnya menerima makna yang disodorkan 

oleh si pembuat program namun memodifikasikannya sedemikian rupa 

sehingga mencerminkan posisi dan minat-minat pribadinya. 

3. Oppositional (;counter hegemonic‟) reading : pembaca tidak sejalan 

dengan kode-kode program dan menolak makna atau pembacaan yang 

disodorkan, dan kemudian menentukan frame alternatif sendiri di dalam 

menginterpretasikan pesan/ program. 

 

1.5.9 Elaboration Likelihood Model (ELM) 

Elaboration Likelihood Model (ELM) atau model kemungkinan 

elaborasi adalah sebuah teori persuasi yang mencoba untuk memprediksi 

kapan dan bagaimana seorang individu akan terpersuasif dan tidak akan 

terpersuasif akan sebuah pesan yang diterimanya (Littlejohn & Foss, 2008). 

Model ini dikemukakan dan dikembangkan oleh para ahli psikologi sosial 

yaitu Ricard Petty dan John Cacioppo. Asumsi yang mendasar dalam teori ini 

adalah tentang perubahan sikap yang ada di dalam diri seseorang ketika 

individu tersebut menerima sebuah pesan. Dalam menerima pesan, model 
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ELM ini tergantung pada cara bagaimana seseorang mengolah dan 

memproses pesan yang diterima. Sebelum seseorang memberikan respon 

terhadap pesan yang diterima, maka khalayak akan menerima pesan dan 

menjalani proses melaui dua jalur yang berbeda yaitu rute central dan rute 

peripheral (Putri, 2016).  

1.5.9.1  Central Route (Rute Pusat) 

Rute Central, yaitu elaborasi atau pemikiran kritis. Dalam hal ini, 

seseorang dalam mengolah suatu pesan akan distimulus suatu informasi 

akan mendiskursuskan terlebih dahulu alam aktifitas mentalnya, memilih, 

melakukan imajiner dengan mempertimbangkan keuntungan dan 

kerugian dari informasi tersebut (Petty dan Cacioppo, 1996). Ketika 

seseorang memproses pesan atau informasi melalui rute ini, secara aktif 

khalayak mempertimbangkan isi pesan dengan cara membandingkan  

antara pengetahuan atau informasi yang dimilikinya dengan pesan yang di 

dapatkan. 

1.5.9.2  Peripheral Route (Rute Samping)  

Rute Peripheral, yaitu suatu kecenderungan kognitif dimana 

penerimaan atau penolakan suatu pesan lebih ditekankan pada kredibilitas 

pengirim pesan, reaksi lingkungan, atau terpengaruh oleh faktor-faktor 

lain di luar argumentasi (Petty dan Cacioppo, 1996). Dalam rute ini 

seseorang mengolah pesan-pesan persuasif yang diterimanya hanya 

terfokus pada bagaimana komunikator menyampaikan pesan pada 

khalayak. Dapat dikatakan bahwa seseorang hanya melihat kemasan atau 
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tayangan televisi hanya dari sisi pemain acara tanpa melihat isi 

pesan/makna yang terdapat dalam tayangan tersebut. 

Elaboration Likelihood Model (ELM) merupakan model komunikasi 

yang bersifat mempersuasif. Program acara Janji Suci Raffi & Nagita 

menyampaikan pesan atau informasi kepada khalayak tentang kehidupan 

keluarga selebritis Raffi & Nagita. Pesan atau informasi tersebut disajikan 

melalui media televisi sesuai dengan kebutuhan audience sehingga akan 

membawa khalayak pada jalur central dan jalur peripheral. 

Ketika berada pada rute central audiens akan memberikan respon 

pada tayangan dengan mempertimbangkan manfaat yang dapat di ambil dari 

tayangan tersebut. Rute central memiliki proses yang cukup lama dalam 

menganalisis sebuah pesan, karena pada proses ini seseorang secara aktif dan 

kritis dalam memikirkan dan mempertimbangkan isi pesan yang diterimanya. 

Pada rute peripheral audiens akan memberikan respon pada tayangan hanya 

melihat kondisi fisik atau bagian luar seperti pemeran/selebritis pada program 

acara. Rute ini memiliki jangka waktu yang singkat dalam memberikan 

respon pada tayangan. 

Teori ELM merupakan cara bagaimana khalayak menerima dan 

memroses pesan yang diberikan oleh media. Teori ini sangat berkaitan erat 

dengan analisis resepsi yang digunakan untuk mengukur khalayak media. 

Dimana pada teori resepsi khalayak dapat menginterpretasikan makna/pesan 

media yang diberikan oleh produsen teks atau tayangan Janji Suci Raffi & 

Nagita.  
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Di dalam teori ELM seseorang menerima pesan dan mengolah serta 

memproses pesan tersebut. Pesan tersebut diproses oleh khalayak dengan 

menggunakan dua cara, yaitu rute center dimana seseorang bersifat kritis 

dalam menyikapi tayangan dan menggunakan pemikiran serta logika dalam 

memproses pesan tersebut. Yang kedua yaitu rute peripheral, dimana 

seseorang menilai tayangan dari berbagai macam faktor atau keadaan yang 

mempengaruhinya. Contohnya seperti seseorang dalam menyaksikan 

tayangan televisi hanya melihat alur cerita dan faktor-faktor lain tanpa 

melihat isi pesan yang ada di dalamnya. Dua cara tersebut nantinya akan 

menjadi proses yang mampu menghasilkan pemikiran dari pada khalayak  

terhadap pesan yang diterima. Dalam penjelasan teori ELM ini nantinya akan 

menghasilkan pemikiran dari khalayak dalam menanggapi atau memaknai 

pesan yang diterima. Sehingga teori resepsi menjadi hasil pada apa yang telah 

di proses dari penjelasan teori ELM, yaitu adanya tayangan yang 

mempengaruhi pemikiran seseorang dengan berbagai faktor yang 

melatarbelakangi pemikiran khalayak yang nantinya akan mengghasilkan 

sebuah makna dari tayangan.  

 

1.6 METODE PENELITIAN 

1.6.1 Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu pendekatan 

kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah pendekatan yang didalam usulan 

penelitian, proses, hipotesis, turun ke lapangan, analisis data dan kesimpulan 

data sampai dengan penulisannya mempergunakan aspek-aspek 
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kecenderungan, non perhitungan numerik, situasional deskritif, interview 

mendalam (Sugeng, 2015). Pendekatan kualitatif digunakan karena peneliti 

ingin mengetahui bagaimana penonton memaknai isi tayangan reality show 

Janji Suci Raffi & Nagita. Metode penelitian yang digunakan yaitu FGD 

(Focus Group Discussions). 

Metode penelitian ini digunakan dengan tujuan untuk menghindari 

pemaknaan yang salah dari peneliti terhadap masalah yang diteliti. Selain itu 

FGD ini juga bertujuan untuk menarik kesimpulan terhadap perbedaan 

makna-makna yang di interpretasikan oleh masyarakat. 

 

1.6.2 Subjek Penelitian 

Subjek penelitian ini adalah mahasiswa Ilmu Komunikasi Mata Kuliah 

Media dan Masyarakat Universitas Muhammadyah Malang angkatan 2013. 

Dalam penelitian ini peneliti menentukan subjek penelitian dengan memilih 

peserta yang mempunyai kriteria tertentu serta mengetahui/berpengalaman 

pada permasalahan yang akan dikaji.  

Adapun karakteristik yang dapat dijadikan subjek yang diteliti : 

1. Mahasiswa Ilmu Komunikasi Univ. Muhammadyah Malang angkatan 

2013. 

2. Pernah menonton acara Janji Suci Raffi & Nagita minimal 3 episode dari 

awal penayangan yaitu pada tanggal 21 November 2014 hingga sekarang. 

 

1.6.3 Teknik Pelaksanaan FGD 

Focus Group Discussions (FGD) adalah suatu proses pengumpulan 

informasi / data tentang suatu permasalahan yang sangat khusus melalui 
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diskusi kelompok (Sugeng, 2015). Teknik pengumpulan data ini harus di 

siapkan dengan baik. Persiapan meliputi orang-orang yang akan dilibatkan, 

tempat dan alat, fasilitator/moderator yang ahli, daftar pertanyaan yang 

spesifik, dan kemampuan untuk menganalisis semua informasi/data yang di 

dapat melalui FGD.  

Di dalam melaksanakan FGD peneliti memerlukan beberapa hal, 

diantaranya: 

1. Jumlah perserta terdiri dari 9 orang Mahasiswa Ilmu Komunkasi angkatan 

2013 Universitas Muhammadyah Malang yang pernah menonton tayangan 

Janji Suci Raffi & Nagita minimal 3 kali. Masing-masing peserta meliputi 

orang yang mempunyai pengalaman materi (FGD) yang beraneka ragam 

dengan jenis kelamin maupun status sosial dan latar belakang agama yang 

sama.  

2. FGD dilaksanakan di salah satu rumah tim FGD yang berdampak kecil 

akan adanya gangguan seperti gangguan suara lain yang akan merusak 

konsentrasi perserta dan mempunyai kapasitas ruang yang cukup besar. 

3. Menyiapkan ATK  seperti kertas / buku dan pen / pensil untuk mencatat 

semua hasil diskusi. Selain itu juga menyiapkan alat perekam untuk 

menyimpan dan mendokumentasikan percakapan / diskusi selama proses 

FGD. 

4. Posisi tempat duduk untuk peserta yaitu menyerupai huruf O yang 

melingkar dengan peserta yang saling bersebelahan, begitu pula dengan 

pencatat proses dan fasilitator.  

5. Menyiapkan tim FGD yang terdiri dari : 
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a. Moderator dari FGD ini adalah peneliti yang akan memimpin selama 

proses jalannya diskusi berlangsung. Moderator diperlukan agar saat 

jalannya diskusi persoalan penelitian dapat terfokus dan tercapai dengan 

baik dan benar.  

b. Notulis yang dipilih oleh peneliti dalam FGD adalah rekan daripada 

moderator / peneliti sendiri. Seorang notulen yang cepat tanggap dan 

fokus pada jalannya diskusi dan dapat bertanggung jawab dengan tugas 

yang diberikan yaitu mencatat proses jalannya diskusi dan 

mengingatkan moderator jika terjadi permasalahan yang terlewatkan.  

c. Seorang teknisi dan transkiptor yang bertugas untuk merekam jalannya 

FGD dan mentraskrip pernyataan-pernyataan yang berkembang dlm 

FGD. Selain itu juga bertanggung jawab terhadap konsumsi perserta 

FGD. 

d. Seorang blocker yang bertanggung jawab mengalihkan perhatian calon 

penganggu pada saat FGD berlangsung. Blocker mempunyai kriteria 

berani menghadapi seseorang dan mampu mengalihkan perhatian untuk 

para peserta FGD. 

 

1.6.4 Teknis Analisis Data 

Teknik analisis data merupakan salah satu langkah penting dalam 

penelitian untuk memperoleh temuan-temuan hasil penelitian. Analisis data 

dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data 

berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. 

Analisis data ini dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-

menerus sampai tuntas hingga datanya sudah jenuh (Sugeng, 2015:152).  
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Tahap pertama setelah data terkumpul dari kegiatan FGD, selanjutnya data 

akan dikelompokkan dalam 3 kelompok yang sesuai dengan teori resepsi : 

1. Dominated 

Kelompok dominated adalah mahasiswa yang menerima makna dari 

isi/pesan tayangan yang di berikan oleh pihak yang menyelenggarakan 

tayangan yaitu team produksi dari program acara Janji Suci Raffi & 

Nagita. Di dalam dominated potition terdapat dua pihak yang 

mendominasi dan di dominasi oleh tayangan. Pihak yang di dominasi 

adalah mahasiswa dan team produksi acara Janji Suci Raffi & Nagita 

adalah orang yang mendominasi dari daripada teks media tersebut. 

Seseorang di katakan dominated jika ia menerima isi/pesan makna 

tayangan yang diberikan oleh team produksi acara. 

2. Negotiated  

Kelompok negotiated adalah pihak objek penelitian (mahasiswa) yang 

hanya menerima sebagian pemaknaan yang diberikan oleh pihak 

penyelenggara program acara tersebut yang sesuai dengan kondisi sosial 

mahasiswa dan bahkan penerimaan makna itupun juga akan direkonstruksi 

sesuai dengan keadaan/ kebutuhan/ minat dari mahasiwa yang menjadi 

responden dari penelitian ini. 

3. Oppositional  

Kelompok oppositional adalah mahasiswa tidak menerima atau menolak 

makna isi/pesan tayangan yang diberikan oleh pihak yang 

menyelenggarakan tayangan yaitu team produksi dari program acara Janji 

Suci Raffi & Nagita. Di dalam kelompok ini mahasiswa menolak atau 
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tidak setuju dengan makna pesan/isi tayangan yang diberikan oleh pihak 

penyelenggara program acara. Responden (mahasiswa) memiliki makna 

sendiri dalam menginterpretasikan isi daripada makna tayangan yang 

bertentangan dengan makna yang diberkan oleh produsen acara / team 

produksi. 

4. Penarikan Kesimpulan 

Setelah peneliti mengelompokan data-data FGD dalam tiga kategori 

resepsi, kemudian jika terdapat data yang tidak dapat dimasukan ke dalam 

kategori tersebut maka peneliti menghapus data. Dalam penarikan 

kesimpulan ini peneliti membuat sebuah pernyataan dari sisi resepsi untuk 

mengetahui berapa besar presentasi penonton dalam tiga kelompok 

tersebut yaitu  dominated potition, negotiated potition, dan oppositional 

potition. 

 

 


