
42 

 

BAB III 

ANALISIS DAN  PEMBAHASAN 

 

Pada bab ini peneliti akan menyajikan serta menjelaskan hasil penelitian 

mengenai pemaknaan mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadyah 

Malang terhadap program tayangan reality show Janji Suci Raffi & Nagita di 

Trans TV dari subjek penelitian yang telah diperoleh melalui Focus Group 

Discussion (FGD). Data yang diperoleh oleh peneliti selanjutnya dianalisis guna 

mendapatkan hasil yang sesuai dengan judul penelitian. Hal tersebut beruba 

penjabaran dari setiap jawaban FGD ketika melakukan diskusi dengan subjek 

penelitian yang telah memenuji kriteria yang sudah ditentukan oleh peneliti pada 

bab sebelumnya. Subjek penelitian yang telah dikumpulkan saat kegiatan FGD 

yaitu sebanyak 9 orang. 

Setelah melakukan FGD dengan sembilan subjek penelitian, maka peneliti 

melakukan pengkategorisasian sebagai langkah awal dalam melakukan analisa 

data berdasarkan teori resepsi.  

 

3.1. Analisis Resepsi 

Analisis Resepsi menjadi salah satu standar yang digunakan dalam 

mengukur khalayak media, dimana analisis ini mencoba memberikan sebuah 

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

memahami bagaimana karakter teks media dibaca oleh khalayak. 

Sebagaimana yang diungkapkan Fiske (dalam Adi, 2012), pemanfaatan teori 

reception analysis sebagai pendukung dalam kajian terhadap khalayak 

sesungguhnya hendak mendapatkan khalayak tidak semata pasif namun 
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dilihat sebagai agen kultural (cultural agent) yang memiliki kuasa tersendiri 

dalam hal menghasilkan makna dari berbagai wacana yang ditawarkan 

media. 

Sedangkan dalam tulisan David Morley yang dimuat dalam cultural 

Transformation: The Politics of resistance (1983) dalam Marris dan 

Tornham (1999: 474), menyatakan bahwa terdapat tiga posisi hipotesis di 

dalam makna pembaca teks (program acara), yaitu: (1) dominant 

(hegemonic) reading, (2) negotiated reading, dan (3) oppositional (counter 

hegemonic) reading. Berdasarkan tiga posisi hipotesis tersebut, akan 

menunjukkan kelompok mahasiswa mana saja yang tergolong kedalam jenis 

posisi yang berkaitan dengan pemaknaan khalayak tersebut. 

 

3.1.1 Pemaknaan yang Bersifat Dominant (hegemonic) reading 

Dominant (hegemonic) reading merupakan adanya pemahaman, 

nilai-nilai, sikap dan keyakinan yang sama dari khalayak yang secara 

penuh menerima makna yang disodorkan dan dikehendaki oleh pembuat 

program atau team produksi, dalam hal ini adalah tayangan reality show 

“Janji Suci Raffi dan Nagita”. Salah satu contoh penerimaan makna yaitu 

seperti seseorang tersebut akan senantiasa melihat atau menonton 

tayangan tersebut, sebagaimana mereka memiliki jadwal khusus dalam 

melihat atau menonton program acara reality show tersebut. Sehingga 

esensinya adalah mereka akan tergolong kelompok dominan, karena 

selalu mengikuti program acara yang disiarkan tersebut. Selain memiliki 

jadwal khusus, mereka yang masuk dalam kelompok dominan ini selalu 

mengikuti acara seperti yang disampaikan dan senantiasa menyetujui.  
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Pada kelompok ini, khalayak yang menjadi konsumen acara Janji 

Suci Raffi dan Nagita akan menerima pesan secara pasif. Hal ini 

menandakan bahwa si pengirim pesan (encoding) berhasil membentuk 

kesamaan pemahaman dengan khalayak (decoding), sehingga khayalak 

memiliki anggapan yang sesuai dengan keinginan team produksi acara, 

salah satunya adalah khalayak akan secara berkelanjutan melihat dan 

menonton tayangan Janji Suci Raffi dan Nagita. 

Salah satu bentuk dominan ini yaitu mereka yang sering menonton 

tayangan tersebut minimal 3 kali serta menyatakan bahwa tayangan 

tersebut bercerita sosok Raffi yang lucu, romantis dan sering mebantu 

orang disekitar, sehingga mereka menyatakan pemahaman, nilai dan 

sikap atas penerimaan makna pesan yang terdapat dalam tayangan 

tersebut.  

Tayangan reality show Janji Suci Raffi & Nagita telah mendapatkan 

tempat tersendiri oleh beberapa penontonya. Reality show tersebut 

dianggap sebagai tayangan yang menarik untuk disaksikan karena 

menyajikan sebuah keseharian keluarga selebritis. Seperti yang telah 

dikemukakan oleh Olivia Karunianti Putri (Informan 3), informan 8 (Dwi 

Yunika Utari) dan Aldena Rahmaningtyas (subjek 9) mendiskripsikan: 

Informan 3 (Olivia Karunianti Putri) 

“Saya sebagai seorang fans ingin mengetahui perjalanan hidup Raffi, 

apalagi setelah adanya Rafatar anaknya. Selain itu juga bisa 

memberikan pelajaran atau nilai kehidupan untuk kita, seperti 

menghadapi masalah di keluarga, saling mengalah satu sama lain dan 

menjadi seorang istri yang sabar seperti Gigi. Kalaupun ada yang 

bilang Raffi seorang cowok playboy, disini saya dapat belajar seperti 

apa sih cowok playboy, dan aku juga tau gimana cowok yang 
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playboy dengan cowok yang benar-benar mencari pasangan yang 

baik untuk masa depannya.” 

 

Pada informan 3 terlihat bahwa di dalam memberikan makna pada 

tayangan Janji Suci Raffi & Nagita, ia memacu pada pengalaman yang ia 

miliki. Ketertarikannya terhadap seorang Raffi membuat ia senantiasa 

ingin mengikuti tayangan tersebut. Seperti yang diutarakan Oliv bahwa 

sebagai seorang fans ia ingin mengetahui perjalanan hidup sang idola yaitu 

Raffi. Maka dari itu pengalaman yang di miliki audience berpengaruh 

didalam menginterpretasikan sebuah makna yang diberikan oleh produsen 

teks / tayangan Janji Suci Raffi dan Nagita. 

 

Informan 9 (Aldena Rahmaningtyas) 

“Keluarga yang simple, harmonis, dan lucu membuat saya tertarik 

untuk menyaksikan acara ini. Di tambah lagi tingkah laku Raffi yang 

suka bikin onar dan lucu, dan cara seorang istri yang mengayomi 

keluarga. Jadi saya bisa tahu kehidupan seleb itu kayak gimana, dan 

bisa belajar dari Raffi bagaimana caranya bekerja keras untuk 

menghidupi keluarga.” 

 

Sedikit berbeda dengan informan 1, informan 9 Aldena 

memberikan makna sesuai dengan kondisi sosial yang ia miliki. Di dalam 

memilih sebuah program acara televisi ia lebih flexible sehingga membuat 

informan ini senantia menyetujui makna yang diberikan produsen teks. 

seperti yang dikutip tebal pada kalimat yang diutrakan informan 9, yaitu ia 

tertarik dengan keluarga ini karena harmonis, sederhana dan lucu. 

 

informan 8 (Dwi Yunika Utari)  

“sebuah keluarga lifegoals yang bisa menciptakan kebersamaan di 

dalam keluarga yang menjadi inspirasi saya nantinya. Selain itu juga 

rasa saling mengerti satu lain dapat memberikan pengalaman untuk 

saya dalam menjalani sebuah hubungan nantinya. Dan acara ini juga 

bisa buat hiburan kita saat bosan.” 
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Informan 8, Dwi lebih memberikan penjelasan bahwasanya acara 

tersebut dapat memberikan manfaat-manfaat dalam sebuah hubungan. 

Dalam kehidupan sehari-harinya Dwi seorang pribadi yang sederhana. 

Dalam bersosialisasi ia lebih memilih sosialisasi secara langsung dengan 

teman daripada harus mengikuti organisasi-organisasi. Seperti yang 

jelaskan oleh Dwi jika ia dapat belajar untuk saling mengerti dalam 

menjalani sebuah hubungan. Maka dapat dilihat bahwa dalam memaknai 

acara Janji Suci Raffi & Nagita ia mengkaitkan dengan pengalaman dan 

latar belakang sosial di dalam kehidupan sehari-harinya. 

Pada kelompok dominant “hegemonic” reading ini beranggapan 

bahwa saluran media yang dalam hal ini tayangan Janji Suci Raffi dan 

Nagita memberikan manfaat bagi mereka. Hal ini bisa dilihat dari 

pernyataan yang dijelaskan oleh informan,  salah satunya menyatakan 

bahwa mereka mengidolakan seorang Raffi, sehingga ingin mengetahui 

perjalanan hidup Raffi. Sedangkan pemaknaan yang bersifat lainnya 

menyatakan bahwa tayangan tersebut mampu menjadi inspirasi bagi 

mereka. Hal ini mengindikasikan bahwa kelompok dominant memang 

mengatakan setuju terhadap tayangan reality show Janji Suci Raffi dan 

Nagita. 

Pada kelompok ini, khalayak yang menjadi konsumen acara Janji 

Suci Raffi dan Nagita akan menerima pesan secara pasif. Hal ini 

menggambarkan persepsi khalayak atas peran media di dalam masyarakat. 

Salah satunya yaitu sebagai cermin peristiwa di masyarakat dan dunia 

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

ditentukan oleh orang lain, dan kita tidak bebas melihat apa yang kita 

inginkan. 

 

3.1.2 Pemaknaan yang Bersifat Negotiated reading 

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), menyatakan 

bahwa negotiated reading adalah pembaca/penonton dalam batas-batas 

tertentu sejalan dengan kode-kode program dan pada dasarnya menerima 

makna yang diberikan produsen teks atau tayangan Janji Suci Raffi & 

Nagita namun memodifikasikannya sedemikian rupa sehingga 

mencerminkan posisi dan minat-minat pribadinya. 

Khalayak yang masuk posisi ini akan melakukan pemaknaan yang 

memuat bauran unsur-unsur adaptif dan oposisional, yaitu mengakui 

legitimasi dari kode dominan, tapi pada level yang lebih terbatas, 

mengadaptasi pembacaan atau penerimaan pesan sesuai dengan kondisi 

sosial mereka. Audiens yang tergolong dalam posisi negosiasi melakukan 

pemaknaan pada tayangan Janji Suci Raffi dan Nagita berbeda pada tiap 

konteks yang dibahas. Misalnya, informan menilai tayangan ini bagus 

dalam segi memberikan tayangan yang mengedukasi khalayaknya bahwa 

Raffi peduli akan kondisi sosial, namun tidak etis dalam mengekploitasi 

ruang privat seseorang untuk dijadikan bahan tontonan. 

Kelompok ini menganggap jika konten dari tayangan Janji Suci 

Raffi Nagita ini memiliki pesan yang dapat di manfaatkan, akan tetapi 
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mereka tidak menyukai jika terdapat konten yang terlalu memperlihatkan 

hal-hal negatif di dalam keluarga. Seperti yang disampaikan oleh Kiki 

(informan 5), Nugrah (informan 6), Hildan (Informan 2), Dewi (informan 

7), sebagai berikut : 

“Sebuah keluarga itu tidak seharusnya untuk di ekspos kepada 

publik. Bisa saja asalkan tidak melewati batas wajar, seperti 

melakukan adegan marah-marah atau pertengkaran yang terjadi di 

keluarga. Karena pada saat itu saya pernah menyaksikan saat Raffi 

memarah-marahi asistennya. Jadi itu kurang etis kalau dilihat oleh 

orang banyak. Tetapi di satu sisi saya suka pada saat keluarga Raffi 

dan Nagita ini peduli dengan sesama, seperti menolong atau 

memberikan santunan kepada masyarakat yang membutuhkan. Jadi 

kesannya Raffi ini kayak touchable gitu sama lingkungan sekitar. 

Hal-hal seperti itulah yang dapat memberikan nilai atau pelajaran 

hidup buat kita.” 

 

Pemahaman dan pemaknaan yang diberikan oleh produsen teks atau 

acara Janji Suci Raffi & Nagita, dapat mempengaruhi kodisi atau 

psikologis pembaca dan memunculkan interpretasi bagi khalayak sehingga 

akan berproses pada resepsi khalayak. Oleh karena itu, di dalam memaknai 

sebuah tayangan televisi, seseorang dipengaruhi oleh latar belakang atau 

kondisi sosial yang mereka miliki. Seperti penjelasan yang diuraikan oleh 

informan 5 yang bernama Kiki, di dalam memaknai tayangan latar 

belakang dan pengalaman yang ia miliki berpengaruh pada makna yang di 

interpretasikan. Terlihat bahwa disini ia pernah mengikuti salah satu 

kegiatan kampanye social media attack yang membuat informan ini 

mengetahui bagaimana efek media di era sekarang. Ia menjelaskan bahwa 

tidak semua tayangan pada televisi dapat dimanfaatkan atau disaksikan. 

Seperti pada tayangan Janji Suci Raffi & Nagita ini, program reality show 

yang memberikan tayangan seputar kehidupan keluarga selebritis. Tidak 
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semua episode baik untuk disaksikan, karena terkadang terdapat tayangan 

yang tidak mendidik seperti adegan pertengkaran. 

Informan 6 (Nugrah Rizqie Hanualdi) 

“Sebagai seorang imam, Raffi pintar untuk membagi waktunya 

antara keluarga dan kerja, dan itu menjadi salah satu inspirasi saya 

untuk menjadi imam nantinya. Saya juga dapat belajar dari keluarga 

ini jika ada masalah bukan seharusnya bertengkar, tetapi mencari 

jalan keluar untuk masalah tersebut. Selain itu Raffi juga pernah 

mengadakan kegiatan sosial di lingkungan setiarnya, seperti 

membantu perekonomian orang yang membutuhkan. Akan tetapi jika 

di lihat dari segi agama dan sosial, sebenarnya nggak bener kalau 

mempublish masalah di dalam keluarga. Seperti menayangkan 

adegan pertengkaran dan marah-marah menurut saya itu sudah 

keluar batas dan bukan lagi mengedukasi penontonnya.” 

 

Tidak berberda jauh dengan Kiki (informan 5), Nugrah (informan 

6) mempunyai pengalaman yang sama saat menyaksikan tayangan 

tersebut. Dalam salah satu episode Janji Suci Raffi &  Nagita, ia 

mengatakan bahwa Raffi adalah seorang yang peduli terhadap 

lingkungannya. Kegiatan-kegiatan sosial pernah dilakukan oleh pasangan 

selebritis tersebut. Hal tersebut serupa dengan pengalaman yang dimiliki 

oleh informan 5 bahwa ia pernah megikuti sebuah kegiatan sosial untuk 

masyarakat yang kurang mampu. Pada kajian resepsi, latar belakang dan 

pengalaman yang dimiliki seseorang dapat mempengaruhi khalayak dalam 

menginterpretasikan pesan yang diberikan oleh produsen teks atau 

tayangan Janji Suci Raffi & Nagita. 

Informan 2 (Hildan Adi Nugroho) 

“Aku sebagai cowok, sama dengan Raffi, mungkin buat kedepannya 

aku bisa menjadi seorang imam dikeluarga yang baik itu gimana, 

terus bagaimana cara kita mengahadapi dunia luar atau menghadapi 

keluarga nantinya. Tapi kalau hal-hal yang yang sifatnya sensitive 

seperti masalah pribadi knapa harus di shared atau di publish di 

media seperti itu.” 
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Sebagai salah satu mahasiswa aktif di kampus yaitu Badan Eksekutif 

Mahasiswa (BEM), Hildan menganggap bahwa acara tersebut dapat 

memberikan informasi untuk menghadapi dunia yang sebenarnya, yaitu 

dunia dimana saat ia berkeluarga nantinya. Selain itu latar belakang dan 

pengalaman yang ia miliki membuat ia termotivasi untuk belajar 

menghadapi masalah-masalah di dalam sebuah anggota keluarga. Seperti 

yang diutarakan oleh Hildan, ia dapat belajar bagaimana menjadi imam 

yang baik dan bagaimana cara untuk menghadapi dunia keluarga. 

 

Informan 7 (Dewi Wahyuni) 

“Kalau yang saya suka di kehidupan Raffi itu harmonis, lucu gitu. 

Apalagi setelah adanya Rafatar itu makin lucu. Sejauh ini manfaat 

yang dapat saya ambil kayak gimana caranya bekerja kerasnya 

seorang Raffi. Cara seorang bapak bekerja keras itu gimana buat 

anakya buat keluarganya. Trus gimana caranya Nagita in merawat 

anaknya merawat suaminya.  Tapi kalau sudah ada konflik trus di 

tayangin seperti marah-marah gitu aku bisa bilang engga suka.” 

 

Hampir sama dengan informan 5, 2, dan 6, pada informan 7 yaitu 

Dewi memaknai tayangan Janji Suci Raffi dan Nagita lebih melihat pada 

bagaimana kehidupan pasangan selebritis tersebut. Dewi merupakan salah 

satu mahasiswa aktif di kampus yaitu Civitas Bola Basket Muhammadiyah 

(CIBBM). Terlihat dari latar belakang sosial dan pengalaman dari 

informan, dalam berinteraksi dengan orang lain ia lebih sederhana serta 

apa adanya. Ia juga dapat belajar bagaimana bekerja keras seorang bapak. 

Dalam sebuah organisasi tentu saja Dewi belajar untuk menghargai sebuah 

usaha orang lain. 

Pada kelompok the negotiated reading, menyatakan bahwa 

penerimaan pemaknaan yang diberikan media kepada khalayak 
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memungkinkan muncul dua asumsi, yaitu ada yang menyetujui dan ada 

pula yang tidak menyetujui tayangan tersebut. Hal ini sangat bergantung 

pada konten atau topik yang terdapat pada tayangan Janji Suci raffi dan 

Nagita. Sehingga dapat dikatakan tat kala tayangan tersebut menampilkan 

sisi realitas kondisi sosial dan lingkungan masyarakat seperti bentuk 

kepedulian Raffi terhadap lingkungan sosial, berdampak pada rasa 

apresiasi dari masyarakat terhadap sosok seorang selebritis yang masih 

memiliki jiwa sosial. Sedangkan pada segmen lainnya, kelompok ini tidak 

menyukai konten atau topik yang diberikan, seperti pernyataan yang 

dijelaskan informan diatas, “Sebuah keluarga itu tidak seharusnya untuk di 

ekspos kepada publik, Tetapi jika harus menayangkan adegan seperti 

pertengkaran dan marah-marah menurut saya itu sudah keluar batas dan 

bukan lagi mengedukasi penontonnya.” 

Pada kelompok ini, khalayak menjadi pihak yang pasif sekaligus 

aktif. Hal ini mengindikasikan bahwa kelompok ini menyatakan bahwa 

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. 
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3.1.3 Pemaknaan yang Bersifat Oppositional (counter hegemonic) 

reading 

Kelompok oppositional (counter hegemonic) reading: pembaca 

tidak sejalan dengan kode-kode program dan menolak makna atau 

pembacaan yang diberikan produsen teks atau team produksi, dan 

kemudian menentukan makna sendiri di dalam menginterpretasikan pesan/ 

program. Kelompok ini memiliki pemaknaan yang berbeda sama sekali 

dengan kelompok yang telah dijelaskan diatas. Khalayak yang melakukan 

pembacaan atau penerimaan secara kritis memaknai tayangan Janji Suci 

Raffi dan Nagita sebagai acara yang saraf dengan eksploitasi kemewahan 

yang tidak memberikan edukasi yang bermanfaat bagi khalayaknya. 

Informan menganggap popularitas dan kekayaan seseorang Raffi Ahmad 

dijadikan komoditas oleh media untuk mencari keuntungan dengan 

mengejar rating yang telah menjadi kiblat industri media.  

Selain itu, audiens oposisional menyikapi unsur hiburan dalam 

tayangan Janji Suci Raffi dan Nagita secara skeptis karena menurut 

mereka acara ini tidak memberikan edukasi yang penting bagi 

masyarakat. Sehingga audiens dalam kelompok the oppotitional reading 

sangat berlawanan dengan tujuan media dalam memberikan 

penilaiannya. Tayangan Janji Suci Raffi dan Nagita tidak menyajikan 

tayangan yang bermanfaat bagi penontonnya, menurutnya banyak 

eksploitasi kehidupan keluarga yang ditonjolkan dalam acara tersebut. 

Informan 1 (Qonita Tamara El Nuchi): 

“Kalau menurut aku sih nggak ada yang menarik. Soalnya Raffi 

banyak tingkah. Terkadang tingkahnya juga gak penting. Masalah 

yang sifatnya pribadi seperti keluarga yang di publish seperti itu tidak 
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etis dan tidak perlu di contoh. Apalagi Raffi salah satu orang yang 

pernah masuk penjara gara-gara narkoba. Dan dia juga dikenal 

sebagai cowok playboy yang banyak pacar. Hal-hal kaya gitu tidak 

sama sekali mendidik penontonnya.” 

 

Pada informan 4, latar belakang sosial dan pengalaman yang di 

miliki menjadi salah satu hal yang dapat bepengaruh bagi informan 

dalam memaknai sebuah pesan/teks media. Pengetahuan dan 

pengalaman dalam bidang audio visual membuat Tara lebih selektif 

dalam memilih tayangan televisi. Terlihat dalam penjelasanya, bahwa 

acara tersebut tidak mendidik untuk disaksikan. Apalagi dengan pemeran 

utama yaitu Raffi  Ahmad yang perah menyandang sebagai salah satu 

mantan pencadu narkoba.  

 

Informan 4 (Dyah Ayu Aprianie): 

“Keluarga yang terlalu di ekspose akan berdampak pada 

berkurangnya privasi seseorang. Selain itu kehidupan mewah 

keluarga ini membuat orang-orang yang melihat/menyaksikan 

tayangan ini tidak bersyukur dan iri dengan apa yang ia miliki 

sekarang. Dan cuma acara yang menampilkan kehidupan keluarga, 

gak terlalu penting, cuman memamerkan kekayaan aja.” 

 

Tidak berbeda jauh dengan informan 1, Dyah memiliki pengalaman 

tersendiri dalam bidang audio visual, sehingga tidak semua tayangan 

televisi dapat menarik perhatiannya. Menurutnya tayangan Janji Suci 

Raffi & Nagita ini merupakan tayangan yang tidak memiliki sebuah 

privasi. dan hanya menonjolkan sisi kemewahan yang dimiliki oleh 

pasangan Raffi dan Nagita.  

Kelompok ini menyatakan bahwa mereka berlawanan dengan 

tujuan dibuatnya tayangan Janji Suci Raffi dan Nagita. Kelompok ini 

berasumsi tujuan dibuatnya tayangan ini pada hakikatnya memanfaatkan 
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kepopularitas seorang Raffi. Perlu diketahui bahwa tayangan reality 

show ini dikategorikan sebagai salah satu tayangan reality show yang 

memiliki rating dan peminat yang banyak. Pasalnya, tayangan ini 

bertambah durasi menjadi 7 jam lebih dari penetapan awalnya yaitu 1 

jam 30 menit. Lebih lanjut, khalayak pada kelompok ini menyatakan 

bahwa tayangan Janji Suci Raffi dan Nagita tidak memiliki nilai edukasi 

dan informasi yang baik bagi masyarakat, sebagaimana tujuan utama 

televisi yaitu mendidik dan memberikan informasi yang mampu 

meningkatkan intelektualitas masyarakat sebagai konsumen media 

televisi.  

Pada kelompok ini, khalayak berada posisi sebagai gatekeeper, 

yang menandakan bahwa kelompok ini menyatakan bahwa mereka sama 

sekali tidak menyetujui terhadap tayangan Janji Suci Raffi dan Nagita. 

Hal ini terlihat pada pernyataan informan penelitian diatas, bahwa 

“keluarga yang di publish seperti itu tidak etis dan tidak perlu di contoh 

dan keluarga yang di publish seperti itu tidak etis dan tidak perlu di 

contoh”. Dengan demikian dapat dikategorikan bahwa kelompok ini 

menganggap bahwa tayangan tersebut tidak memberikan edukasi bagi 

masyarakat. 

Berdasarkan penjelasan diatas, bahwa kelompok ini menyatakan 

bahwa media tidak mampu menjalankan fungsinya bagi masyarakat yaitu 

fungsi edukasi. Tat kala tayangan tersebut seharus memberikan manfaat 

yang mampu menciptakan bentuk kepedulian yang sebagaimana 

mestinya (realitas dalam kehidupan dan patuh dicontohi oleh 
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masyarakat). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kelompok ini 

tidak sejalan dengan kode-kode program dan menolak makna atau 

pembacaan yang disodorkan, dan kemudian menentukan frame alternatif 

sendiri di dalam menginterpretasikan pesan/ program. 
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Tabel 3.1 

Pemaknaan terhadap Tiga Kategori Resepsi 

 

 

Pemaknaan yang Bersifat Dominant (hegemonic) reading 
 

The Dominant (hegemonic) reading 

No Informan Pernyataan 

1.  Olivia Karunianti 

Putri 

Saya sebagai seorang fans ingin mengetahui 

perjalanan hidup Raffi, apalagi setelah 

adanya Rafatar anaknya. Selain itu juga bisa 

memberikan pelajaran atau nilai kehidupan 

untuk kita, seperti menghadapi masalah di 

keluarga, saling mengalah satu sama lain dan 

menjadi seorang istri yang sabar seperti Gigi. 

Kalaupun ada yang bilang Raffi seorang 

cowok playboy, disini saya dapat belajar 

seperti apa sih cowok playboy, dan aku juga 

tau gimana cowok yang playboy dengan 

cowok yang benar-benar mencari pasangan 

yang baik untuk masa depannya. 

2.  Aldena 

Rahmaningtyas 

sebuah keluarga lifegoals yang bisa 

menciptakan kebersamaan di dalam keluarga 

yang menjadi inspirasi saya nantinya. Selain 

itu juga rasa saling mengerti satu lain dapat 

memberikan pengalaman untuk saya dalam 

menjalani sebuah hubungan nantinya. Dan 

acara ini juga bisa buat hiburan kita saat 

bosan. 

3.  Dwi Yunika Utari 

 

Keluarga yang simple, harmonis, dan lucu 

membuat saya tertarik untuk menyaksikan 

acara ini. Di tambah lagi tingkah laku Raffi 

yang suka bikin onar dan lucu, dan cara 

seorang istri yang mengayomi keluarga. Jadi 

saya bisa tahu kehidupan seleb itu kayak 

gimana, dan bisa belajar dari Raffi 

bagaimana caranya bekerja keras untuk 

menghidupi keluarga. 
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 Pemaknaan yang Bersifat Negotiated reading 

Negotiated reading 

No Informan Pernyataan 

1.  Kiki Mei Wardani Sebuah keluarga itu tidak seharusnya untuk 

di ekspos kepada publik. Bisa saja asalkan 

tidak melewati batas wajar, seperti 

melakukan adegan marah-marah atau 

pertengkaran yang terjadi di keluarga. 

Karena pada saat itu saya pernah 

menyaksikan saat Raffi memarah-marahi 

asistennya. Jadi itu kurang etis kalau dilihat 

oleh orang banyak. Tetapi di satu sisi saya 

suka pada saat keluarga Raffi dan Nagita ini 

peduli dengan sesama, seperti menolong 

atau memberikan santunan kepada 

masyarakat yang membutuhkan. Jadi 

kesannya Raffi ini kayak touchable gitu 

sama lingkungan sekitar. Hal-hal seperti 

itulah yang dapat memberikan nilai atau 

pelajaran hidup buat kita. 

2.  Nugrah Rizqie 

Hanualdi 

Sebagai seorang imam, Raffi pintar untuk 

membagi waktunya antara keluarga dan 

kerja, dan itu menjadi salah satu inspirasi 

saya untuk menjadi imam nantinya. Saya 

juga dapat belajar dari keluarga ini jika ada 

masalah bukan seharusnya bertengkar, tetapi 

mencari jalan keluar untuk masalah tersebut. 

Selain itu Raffi juga pernah mengadakan 

kegiatan sosial di lingkungan setiarnya, 

seperti membantu perekonomian orang yang 

membutuhkan. Akan tetapi jika di lihat dari 

segi agama dan sosial, sebenarnya nggak 

bener kalau mempublish masalah di dalam 

keluarga. Seperti menayangkan adegan 

pertengkaran dan marah-marah menurut 

saya itu sudah keluar batas dan bukan lagi 

mengedukasi penontonnya. 
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3.  Hilda Adi 

Nugroho 

Aku sebagai cowok, sama dengan Raffi, 

mungkin buat kedepannya aku bisa menjadi 

seorang imam dikeluarga yang baik itu 

gimana, terus bagaimana cara kita 

mengahadapi dunia luar atau menghadapi 

keluarga nantinya. Tapi kalau hal-hal yang 

yang sifatnya sensitive seperti masalah 

pribadi knapa harus di shared atau di publish 

di media seperti itu. 

4.  Dewi Wahyuni Kalau yang saya suka di kehidupan Raffi itu 

harmonis, lucu gitu. Apalagi setelah adanya 

Rafatar itu makin lucu. Sejauh ini manfaat 

yang dapat saya ambil kayak gimana 

caranya bekerja kerasnya seorang Raffi. 

Cara seorang bapak bekerja keras itu gimana 

buat anakya buat keluarganya. Trus gimana 

caranya Nagita in merawat anaknya 

merawat suaminya.  Tapi kalau sudah ada 

konflik trus di tayangin seperti marah-marah 

gitu aku bisa bilang engga suka. 

 

 Pemaknaan yang Bersifat Oppositional (counter hegemonic) reading 

Oppositional (counter hegemonic) reading 

No 
Informan Pernyataan 

1.  Qonita Tamara El 

Nuchi 

Kalau menurut aku sih nggak ada yang 

menarik. Soalnya Raffi banyak tingkah. 

Terkadang tingkahnya juga gak penting. 

Masalah yang sifatnya pribadi seperti keluarga 

yang di publish seperti itu tidak etis dan 

tidak perlu di contoh. Apalagi Raffi salah 

satu orang yang pernah masuk penjara gara-

gara narkoba. Dan dia juga dikenal sebagai 

cowok playboy yang banyak pacar. Hal-hal 

kaya gitu tidak sama sekali mendidik 

penontonnya. 
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2.  Dyah Ayu Aprianie Keluarga yang terlalu di ekspose akan 

berdampak pada berkurangnya privasi 

seseorang. Selain itu kehidupan mewah 

keluarga ini membuat orang-orang yang 

melihat/menyaksikan tayangan ini tidak 

bersyukur dan iri dengan apa yang ia miliki 

sekarang. Dan cuma acara yang 

menampilkan kehidupan keluarga, gak 

terlalu penting, cuman memamerkan 

kekayaan aja. 

 

 

 


