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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Konsep Pemaknaan 

2.1.1 Definisi Pemaknaan 

Secara sederhana istilah “makna” yang membentuk terminus “pemaknaan” 

dapat diartikan sebagai maksud atau esensi akan sesuatu dan bersifat konseptual. 

Dengan demikian istilah pemaknaan dapat diterjemahkan sebagai upaya untuk 

menyematkan memberikan maksud atau esensi akan sesuatu yang pada akhirnya 

bakal sebentuk konsep sendiri (Kattsof. 1996: 169) 

Pemaknaan sering kali dikenal dengan istilah interpretasi. Menurut Kaelan 

(1998) interpretasi adalah seni yang menggambarkan komunikasi secara tidak 

langsung, namun komunikasi tersebut dapat dengan mudah dipahami. Interpretasi 

erat hubungannya dengan jangkauan yang harus dicapai oleh subjek dan sekaligus 

pada saat bersamaan diungkapkan kembali sebagai suatu struktur identitas yang 

terdapat dalam kehidupan, sejarah dan objektivitas. 

Pengetian interpretasi adalah tafsiran, penjelasan, makna, arti, kesan, 

pendapat, atau pandangan teotitis terhadap suatu objek yang dihasilkan dari 

pemikiran mendalam dan sangat dipengaruhi oleh latar belakang orang yang 

melakukan interpretasi. Sehingga interpretasi pada objek yang sama bisa berbeda 

hasilnya jika dilakukan oleh orang yang berbeda. Hal ini boleh saja dan sangat 

positif karena kita dapat melihat suatu objek dari beberapa sudut pandang. Salah 

satu yang sangat penting adalah latar belakang orang yang membuat interpretasi. 

Orang yang mengiterpretasikan sesuatu hendaknya memiliki landasan ilmu dan 
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pengalaman yang mumpuni sehingga hasil interpretasinya bisa 

dipertanggungjawabkan (Kaelan.1998).  

2.1.2 Aplikasi Pemaknaan 

Pemaknaan ini sesungguhnya harus dilakukan terhadap apa atau siapa, 

sehingga bisa diperoleh kebenaran. Dalam konteks ilmu pengetahuan diperlukan 

sejumlah kebenaran ilmiah, sebab kebenaran ilmiah inilah yang membangun dan 

menumbuh kembangkan ilmu pengetahuan. Sementara kebenaran ilmiah itu 

sendiri tersusu dari fakta atau kenyataan yang menopangnya. Kenyataan atau fakta 

dalam kajian filosofis dapat diklasifikasikan ke dalam empat kelompok yaitu: 

 Kenyataan empiris sensual 

 Kenyataan empiris logik 

 Kenyataan empiris etik dan 

 Kenyataan empiris transenden 

Pemaknaan terhadap fakta atau kenyataan, dilakukan dengan berbagai 

cara. Merujuk pada Muhadjir (2000), metode pemaknaan ini meliputi empat cara 

yaitu terjemah – tafsir – ekstrapolasi – dan pemaknaan. 

 Terjemah: merupakan upaya mengemukakan materi atau substansi yang 

sama dengan media yang berbeda; media tersebut mungkin berupa bahasa 

satu ke bahasa lain, dari verbal ke gambar dan sebagainya. 

 Penafsiran: tetap berpegang pada materi yang ada lalu dicari latar 

belakangnya dan konteksnya agar dapat dikemukakan konsep atau 

gagasannya secara lebih jelas lagi. 
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 Ekstrapolasi: lebih menekankan kemampuan daya fikir manusia untuk 

menangkap hal-hal- yang berada di balik yang tersajikan. Materi yang 

tersajikan dilihat tidak lebih dulu dari tanda-tanda atau indikator bagi 

sesuatu yang lebih jauh lagi. 

 Memberikan makna: merupakan upaya lebih jauh dari penafsiran dan 

mempunyai kesejajaran dengan ekstrapolasi. Pemaknaan lebih menuntut 

kemampuan integratif manusia dari segi indrawinya, daya fikirnya dan 

akal budinya. Sama seperti ekstrapolasi, materi yang tersajikan dilihat 

tidak laebih dari tanda-tanda atau indikator bagi sesuatu yang lebih jauh.di 

balik yang tersaji bagi ekstrapolasi terbatas dalam arti emperik, sedangkan 

pada pemaknaan dapat pula menjangkau yang etik dan yang transendental. 

(Muhadjir, 2000 : 187 – 188) 

Sementara itu menurut Mien Hidayat (2008), aplikasi pemaknaan terhadap 

keempat kenyataan empiris yang menjadi obyek pemaknaan, bisa saling berbeda 

dalam tiap pendekatan penelitian. 

 Pendekatan Positivisme 

Metodologi kuantitatif, berlandaskan filsafat positivisme Comte, yang 

berpandangan menolak teologik dan metafisik. Sebagai konsekuensi dari prinsip 

tersebut, kebenaran yang dicari akan diperoleh melalui pemaknaan yang terbatas 

hanya pada kenyataan empiris sensual atau terhadap gejala-gejala kasat mata yang 

bisa ditangkap secara indrawi. 

Pandangan ini telah mengkerdilkan harkat derajat manusia, karena 

kebenaran itu tidak hanya bisa diukur melalui indra. Ada kebenaran yang dapat 
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ditangkap dari pemaknaan manusia atas empirik sensual. Potensi manusia untuk 

memperdayakan kemampuan berpikir dan akal budinya dalam memaknai 

kenyataan empirik sensual, jauh lebih bermakna dari pada empirik sensual nya itu 

sendiri. Secara teknis, dalam pendekatan positivistik, mencari makna, 

diaplikasikan dalam bentuk mencari signifikasi. Langkahnya analisis akan 

dihentikan manakala teruji kebermaknaan dalam rangkaian uji signifikansi. Hal 

ini berkaitan dengan kepercayaan prediksi terhadap kemungkinan salah, dengan 

teknik pembuktian yang didasarkan pada frekuensi atau ragam kejadian. 

Karakteristik lain dari perspektif positivisme adalah nomothetik yaitu 

membangun ilmu dengan membuat hukum dari generalisasinya. Guna 

mewujudkannya, kebenaran dicari melalui hubungan kausal linear dengan prinsip 

tiada akibat tanpa sebab dan sebaliknya.teori kebenaran yang umumnya dirujuk 

positivisme adalah teori korespodensi, yang asumsi dasarnya : sesuatu itu benar 

bila ada korespondensi antara pernyataan verbal atau matematik dengan realitas 

empirik yang terbatas pada empirik sensual. Bebas nilai/value free juga menjadi 

salah satu dari penelitian kuantitatif, yang diwujudkan dalam terjaganya 

objektifitas penelitian. Objektifitas dikejar dengan maksud untuk menampilkan 

prediksi kebenaran atau hukum-hukum yang keberlakuannya tidak terikat waktu 

dan tempat. 

 Rasionalisme 

Metodologi penelitian yang berhadapan filsafat rasionalisme, merupakan 

metodologi penelitian kualitatif. Rasionalisme bukan sekedar berpikir yang 

bertolak dari rasio, tapi sebagai aliran filsafat yang membangun ilmu dengan 
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mengandalkan pemahaman intelektual melalui argumentasi secara logik bukan 

hanya pengalaman empirik sensual seperti positivisme, makanya rasionalisme 

bertentangan dengan positivisme. 

Namun rasionalisme, tidak memerlukan dukungan data empirik relevan, 

sebab pemahaman intelektual dan kemampuan berargumentasi secara logik 

dikerahkan untuk pemaknaan data empirik tersebut, sehingga ilmu sebagai hasil 

akhir memang ilmu bukan fiksi. Selain pemaknaan secara logik, pencarian 

kebenaran dalam rasionalisme juga dilakukan melalui pemaknaan terhadap 

empirik etik. Kebenaran melalui pemaknaan terhadap empirik logik, merupakan 

produk dari pemberdayaan ketajaman daya fikir manusia atas indikasi empirik 

sensual. Sementara itu empirik etik kebenarannya diperoleh karena ketajaman 

akal budi manusia dalam memberi makna ideal atas indikasi empiris. Rasionalitik 

mencari makna lewat bangunan rasional grand concepts yang memayungi data 

objek spesifik. 

 Fenomenologi interpretif  

Sebagai suatu perspektif, fenomenologi interpretif dalam membangun ilmu 

memiliki metodologi penelitian yang relatif lengkap. Terdapat banyak macam 

aksentuasi dan pemaknaan fenomenologi. Fenomenologi Edmund Husserl 

mencakup berbagai metodologi penelitian dalam tradisi post positivisme 

fenomenologi interpretif. Pokok pemikirannya sendiri bahwa obyek ilmu tidak 

terbatas pada yang empirik (sensual seperti pada positivisme) juga mencakup 

fenomena lain seperti persepsi, pemikiran, pemahaman, kemauan, perasaan dan 
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keyakinan subjek terhadap sesuatu di luar subjek, juga ada sesuatu yang 

transenden di samping yang aposteriotik.  

Metode pemaknaan dalam tradisi fenomenologi interpretif relatif lengkap, 

karena mengakui kebenaran dari empat strata empirik, yaitu sensual, logik, etik 

dan transenden. Pencarian maknanya melalui penggalian esensi serta nilai moral 

dan etik. Bagi positivisme menangkap gejala sebatas pada yang empirik sensual, 

dan lebih lengkap pada rasionalisme harus menggapai sampai ke empirik sensual, 

logik dan etik, sementara bagi fenomenologi ditambah lagi, gejala harus dapat 

ditangkap sampai sejauh yang transendental. Dengan demikian membangun 

kebenaran ilmiah dalam tradisi fenomenologi interpretif melalui pengejaran 

makna di balik yang sensualdn mncari fenomena yang lebih esensial dari pada 

sekedar fenomenanya itu sendiri (Hidayat. 2008). 

2.1.3 Pemaknaan dan Intrepetasi Khalayak Aktif 

Khalayak aktif, menurut Stuart Hall (dalam Barker, 2005) lebih 

memperhatikan audiens sebagai penonton media dalam hal melakukan 

pengawasan diri atau decoding terhadap teks media yang diterimanya. Penelitian 

khalayak —analisis resepsi—menurutnya memfokuskan pada perhatian individu 

dalam proses komunikasi massa dalam decoding, yaitu pada proses pemaknaan 

dan pemahaman yang mendalam atas teks media, dan bagaimana individu 

menginterpretasikan isi media (Baran, 2003). 

Khalayak aktif menurut Mark Levy dan Sven Windahl (dalam west dan 

Turner, 2008) menyatakan bahwa penggunaan media dimotivasi oleh kebutuhan 

dan tujuan yang didefinisikan oleh khalayak itu sendiri dan bahwa partisipasi aktif 
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dalam proses komunikasi mungkin difasilitasi, dibatasi, atau mempengaruhi 

kepuasan yang dihubungkan dengan eksposur. Pemikiran terbaru juga 

menyatakan bahwa aktivitas khalayak paling baik dikonseptualisasikan sebagai 

sebuah variabel konstruk, dengan khalayak mempertunjukkan berbagai jenis dan 

tingkat aktivitas. Sedangkan menurut Blumler (dalam Trent, 2011) juga 

menaarkan beberapa saran jenis aktivitas khalayak yang dapat dilakukan oleh 

konsumen media termasuk didalamnya : 

1. Kegunaan, yaitu menggunakan media untuk menyelesaikan tugas-tugas 

tertentu. Contoh : orang mendengarkan radio di mobil untuk mendapatkan 

informasi di lalu lintas. 

2. Kesenjangan, yaitu terjadi ketika motivasi awal orang menentukan 

penggunaan media. Contoh : ketika orang ingin dihibur mereka menonton 

komedi. 

3. Selektivitas, yaitu penggunaan media oleh anggota khalayak untuk 

menununjukkan minat mereka. Contoh: ketika menyukai musik pop maka 

akan melihat tayangan musik dangdut. 

4. Kesulitan untuk mempengaruhi, yaitu menunjuk pada anggota khalayak 

yang mengkonstruksikan makna mereka sendiri dari isi dan mempengaruhi 

apa yang mereka fikirkan dan lakukan. Contoh : orang membeli produk 

berdasarkan kualitas dan nilai daripada berdasarkan kampanye periklanan. 
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2.2 Komunikasi Massa dan Budaya 

2.2.1 Definisi Budaya 

Kebudayaan berasal dari kata sansekerta buddayah, yang merupakan 

bentuk jamak dari buddhi, yang berarti budi atau akal. Dengan demikian, 

kebudayaan berarti hal-hal yang bersangkutan dengan akal. Adapun ahli 

antropologi yang merumuskan definisi tentang kebudayaan secara sistematis dan 

ilmiah adalah Taylor, yang menulis dalam bukunya: “Primitive Culture”, bahwa 

kebudayaan adalah keseluruhan yang kompleks, yang di dalamnya terkandung 

ilmu pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat-istiadat, dan 

kemampuan lain, serta kebiasaan yang di dapat oleh manusia sebagai anggota 

masyarakat (Ranjabar, 2006). 

Budaya berkenaan dengan cara manusia bertahan hidup. Manusia belajar 

berpikir, merasa, mempercayai dan mengusahakan apa yang patut menurut 

budayanya. Bahasa, persahabatan, kebiasaan makan, praktik komunikasi, 

tindakan- tindakan sosial, kegiatan-kegiatan  ekonomi dan politik, dan teknologi, 

semua itu berdasarkan pola-pola budaya. 

Definisi lain dikemukakan oleh Linton dalam buku: “The Cultural 

Background of Personality”, bahwa kebudayaan adalah konfigurasi dari tingkah 

laku yang dipelajari dari hasil tingkah laku, yang unsur-unsur pembentukannya 

didukung dan diteruskan oleh anggota masyarakat tertentu, (Sukidin, 2005). 

Soemardjan dan Soemardi (dalam Soekanto, 2007) merumuskan, 

kebudayaan sebagai semua hasil karya, rasa dan cipta masyarakat. Karya 

masyarakat menghasilkan teknologi dan kebudayaan kebendaan atau kebudayaan 
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jasmaniah (material culture) yang diperlukan oleh manusia untuk menguasai alam 

sekitarnya agar kekuatan serta hasilnya dapat diabdikan untuk keperluan 

masyarakat. 

Budaya adalah suatu konsep yang membangkitkan minat. Secara formal 

budaya didefinisikan sebagai tatanan pengetahuan,pengalaman,kepercayaan, nilai, 

sikap, makna, hirarki, agama, waktu, peranan,hubungan, ruang konsep, alam 

semesta, objek-objek materi dan milik yang diperoleh sekolompok besar orang 

dari generasi ke generasi melalui usaha individu dan kelompok 

(Mulyana,2014:18). 

2.2.2 Budaya dan Komunikasi 

Menurut Mulyana (2014), budaya adalah suatu pola hidup menyeluruh. 

Budaya bersifat kompleks, abstrak, dan luas. Banyak aspek budaya turut 

menentukan perilaku komunikatif. Unsur-unsur sosio-budaya ini tersebar dan 

meliputi banyak kegiatan sosial manusia. Untuk menyederhanakan dan membatasi 

pembahasan kita, kita akan memeriksa beberapa unsur sosio-budaya yang 

berhubungan dengan persepsi, proses verbal dan proses nonverbal. 

Unsur-unsur sosio-budaya ini merupakan bagian-bagian dari komunikasi 

antarbudayanya. Bila kita memadukan unsur-unsur tersebut, sebagaimana yang 

kita lakukan ketika kita berkomunikasi, unsur-unsur tersebut bagaikan komponen-

komponen suatu sistem stereo. Setiap komponen berhubungan dengan dan 

membutuhkan komponen lainnya.Dalam keadaan sebenarnya, unsur-unsur 

tersebut tidak terisolasi dan tidak berfungsi sendiri-sendiri. Unsur-unsur tersebut 

membentuk suatu matriks yang kompleks mengenai unsur-unsur yang sedang 
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berinteraksi yang beroperasi bersama-sama, yang merupakan suatu fenomena 

kompleks yang disebut komunikasi antarbudaya (Mulyana,2014:24-25). 

2.2.3 Karakteristik-Karakteristik Budaya 

a. Komunikasi dan Bahasa 

Sistem komunikasi, verbal dan nonverbal, membedakan suatu kelompok 

dengan kelompok lainnya. Terdapat banyak “bahasa asing” di dunia. Sejumlah 

bangsa memiliki lima belas atau lebih bahasa utama (dalam suatu kelompok 

bahasa terdapat dialek, aksen, logat, jargon dan ragam lainnya). Lebih sering 

berbeda dengan kultural. Meskipun bahasa tubuh mungkin universal, 

perwujudannya bebeda seccara lokal. Subkultur-subkultur seperti kelompok 

militer, mempunyai peristilahan dan tanda-tanda yang menerobos batas-batas 

nasional (seperti gerakan menghormat, atau sistem kepangkatan). 

b. Pakaian dan Penampilan 

Ini meliputi pakaian dan dandanan (perhiasan) luar, juga dekorasi tubuh 

yang cenderung berbeda secara kultural. Kita mengetahui adanya kimono Jepang, 

penutup kepala Afrika, payung Inggris, sarung polynesia, dan dan ikat kepala 

Indian amerika. Beberapa suku bangsa mencorengi wajah-wajah mereka untuk 

bertmpur, sementara sebagian wanita menggunakan kosmetik untuk 

memperlihatkan kecantikan.   

c. Makanan dan Kebiasaan Makan 

Di amerika, orang-orang menyenangi daging sapi untuk disantap, tapi 

daging sapi terlarang bagi orang-orang Hindu, sedangkan makanan terlarang bagi 

orang-orang Islam dan orang-orang Cina dan orang lainnya. Di Kota-kota 
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metropolitan, restoran-restoran sering menyediakan makanan-makanan “nasional” 

tertentu untuk memenuhi selera budaya yang berlainan. Cara makan juga berbeda-

beda. Ada orang yang makan dengan tangan saja ada pula yang menggunakan 

sumpit atau seperangkat alat makan yang lengkap.  

d. Waktu dan Kesadaran Akan Waktu 

Kesadaran akan waktu berbeda antara budaya yang satu dengan budaya 

lainnya. Sebagian orang tepat waktu dan sebagian orang lainnya merelatifkan 

waktu. Umumnya orang-orang Jerman tepat waktu, sedangkan orang-orang 

Amerika latin lebih santai. Dalam beberapa budaya, kesegaran ditentukan oleh 

usia dan status, maka di beberapa negeri orang-orang bawahan diharapkan datang 

tepat pada waktunya ketika menghadiri staf, tapi bos adalah orang yang terakhir 

tiba. 

e. Penghargaan atau Pengakuan 

Suatu cara lain untuk mengamati suatu budaya adalah dengan 

memperhatikan cara dan metode memberikan pujian bagi perbuatan-perbuatan 

baik dan berani. Lama pengabdian atau bentuk-bentuk lain penyelesaian tugas. 

Misalnya, dahulu celana panjang merupakan tanda kedewasaan bagi seorang laki-

laki yang sedang tumbuh pada usia tertentu. Juga dalam subkultur bisnis, terdapat 

penghargaan-penghargaan untuk mengakui hak-hak istimewa kaum eksekutif 

seperti pemberian jamuan makan malam dan lain sebagainya. 

f. Hubungan-Hubungan 

Budaya juga mengatur hubungan-hubungan manusia dan hubungan 

organisasi berdasarkan usia, jenis kelamin, status, kekeluargaan, kekayaan, 
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kekuasaan, dan kebijaksanaan. Unit keluarga merupakan wujud paling umum 

hubungan manusia, dan bentuknya bisa kecil dan juga bisa besar. 

g. Nilai dan Norma 

Sistem kebutuhan bervariasi pula, sebagaimana prioritas-prioritas yang 

melekat pada perilaku tertentu dalam kelompok. Mereka yang menginginkan 

kelangsungan hidup, menghargai usaha-usaha pengumpulan makanan, penyediaan 

pakaian dan perumahan yang memadai., sementara mereka yang mempunyai 

kebutuhan lebih tinggi menghargai materi, uang, gelar-gelar pekerjaan, hukum, 

dan keteraturan.  

Berdasarkan sistem nilainya itu, suatu budaya menetapkan norma-norma 

perilaku bagi masyarakat yang bersangkutan. Aturan-aturan keanggotaan ini bisa 

berkenaan dengan berbagai hal, mulai dari etika kerja atau kesenangan hingga 

kepatuhan mutlak. 

h. Rasa Diri dan Ruang 

Identitas diri dan penghargaan dapat diwujudkan dengan sikap yang 

sederhana dalam suatu budaya, sementara dalam budaya lain ditunjukkan dengan 

perilaku yang agresif. Beberapa budaya sangat terstruktur dan formal, sementara 

budaya-budaya lain lebih lentur dan informal. Setiap budaya mengesahkan diri 

dengan suatu cara yang unik. 

i. Proses Mental dan Belajar 

Beberapa budaya menekankan aspek pengembangan otak ketimbang aspek 

lainnya sehingga orang dapat mengamati perbedaan-perbedaan yang mencolok 

dalam cara orang-orang berpikir dan belajar. Apa yang tampaknya universal 
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adalah bahwa setiap budaya mewujudkan suatu  proses berpikir, namun setiap 

budaya mewujudkan proses tersebut dengan cara yang berbeda. 

j. Kepercayaan dan Sikap 

Barangkali klasifikasi yang paling sulit adalah memastikan tema-tema 

kepercayaan utama sekelompok orang, dan bagaimana faktor ini serta faktor-

faktor lainnya mempengaruhi sikap-sikap mereka terhadap diri mereka sendiri dan 

orang lain, dan apa yang terjadi dalam dunia mereka. Orang-orang dalam semua 

budaya tampaknya mempunyai perhatian terhadap hal-hal supernatural yang jelas 

dalam agama-agama dan praktik-praktik agama mereka. 

2.2.4 Budaya Lokal Madura 

Pulau Madura terletak disebelah timur laut pulau Jawa, pada titik 7° garis 

Lintang Utara / 112° - 114° Bujur Timur. Panjang pulau Madura kurang lebih 190 

km. luas seluruhnya ± 5.305 km², dan banyak pulau kecil di sekitarnya. Pulau 

Madura sebelah selatan berbatasan dengan selat Madura, sebelah barat dengan 

selat Madura, sebelah utara di batasi dengan laut Jawa dan sebelah timur dibatasi 

oleh laut Makasar dan Bali (Abu Djamal.1991:13). 

Menurut Aliman Harish (2004) sebagian besar penduduk Madura masih 

tinggal di daerah pedesaan atau pedalaman yang bermata pencaharian sebagai 

petani, sedangkan penduduk yang berada di daerah pesisir umumnya mempunyai 

mata pencaharian sebagai nelayan. Walaupun pulau Madura dikenal dengan 

daerah yang kering dan tandus, tetapi memiliki tingkat populasi yang cukup 

tinggi, curah hujan kurang, dan keadaan tanah yang kurang subur. Kerasnya 

keadaan alam tersebutdapat diimbangi dengan kerja keras dan solidaritas kerja 
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yang tinggi antar sesama. Budaya Madura dilihat dari sejarah dan 

perkembangannya dengan kebudayaan jawa telah memiliki pertalian erat dari 

berbagai unsur kebudayaan dan oleh karena itu budaya Madura banyak 

dipengaruhi oleh kebudayaan jawa. 

Disisi lain, masyarakat Madura dipandang dengan konotasi negatif. karena 

mempunyai karakteristik yang keras, misalnya: carok , fanatik, cepat marah, 

pendendam, dan masih memiliki kecurigaan yang tinggi. Hal tersebut sangat 

beralasan, karena masyarakat Madura sangat dipengaruhi oleh kondisi alam yang 

kurang menguntungkan secara geografis, metode berfikir, dan jenis pekerjaannya 

yang lebih banyak mengutamakan fisik. Sehingga masyarakat Madura yang masih 

dilingkupi oleh faktor-faktor tersebut mempunyai kecenderungan berkarakter 

keras. Ada sebuah semboyan dalam masyarakat Madura yang memiliki karakter 

keras yaitu: “lebih baik putih mata, daripada putih tulang” artinya lebih baik mati 

daripada menanggung rasa malu. Namun, pada sisi lain banyak sifat-sifat positif 

yang dipunyai orang Madura, yaitu: suka bekerja keras, ulet, pemberani, dan 

mempunyai solidaritas yang tinggi terhadap sesama hal ini banyak terdapat pada 

orang-orang Madura perantauan/di luar pulau Madura (Aliman Harish.2004:68- 

69). 

Adapun salah satu budaya yang masih melekat dalam persepsi orang lain 

terhadap orang madura adalah carok. Carok pada dasarnya merupakan suatu 

tindak kekerasan yang dilakukan oleh orang pribadi secara sengaja dengan tujuan 

untuk membalas dendam karena harga dirinya telah direndahkan oleh orang lain. 

Tindak kekerasan yang telah menjadi budaya bagi masyarakat Madura tersebut, 
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jika dihadapkan pada budaya nasional negara Indonesia yang menjunjung tinggi 

hak asasi manusia diantaranya hak hidup, merupakan konsep yang bertolak 

belakang, meskipun demikian budaya carok tetap ada dan lestari meskipun 

hukum di negeri ini menentang. Persoalan semacam ini tidak dapat begitu saja 

dihakimi sebagai tindakan yang tercela, karena bagi orang Madura carok 

merupakan cara satusatunya cara untuk mempertahankan harga diri ketika 

perdamaian tidak dapat dicapai, dan bagi orang luar Madura pemahaman akan 

relativisme moral (mengarah pada budaya) perlu dipahami oleh masing-masing 

individu dalam menilai moralitas masyarakat Madura yang melakukan carok. 

Menurut Wiyata (2002:6), banyak orang mengartikan bahwa setiap bentuk 

kekerasan, baik berakhir dengan kematian atau tidak, terutama yang dilakukan 

orang Madura, itu carok. Padahal kenyataannya, tidaklah demikian. Carok selalu 

dilakukan oleh sesama lelaki dalam lingkungan orang-orang desa. Setiap kali 

terjadi carok, orang membicarakan siapa menang dan siapa kalah. Wiyata 

menegaskan dalam temuan penelitiannya, bahwa ternyata carok tidak merujuk 

pada semua bentuk kekerasan yang terjadi atau dilakukan masyarakat Madura, 

sebagaimana anggapan orang di luar Madura selama ini. 

2.3 Program Acara Televisi 

2.3.1 Sejarah Televisi 

Penemuan televisi telah melalui berbagai eksperimen yang dilakukan oleh 

para ilmuwan akhir abad 19 dengan dasar penelitian yang dilakukan oleh James 

Clark Maxwell dan Heinrich Hertz, serta penemuan Marconi pada tahun 1890. 

Paul Nipkow dan William Jenkins melalui eksperimennya menemukan metode 

pengiriman gambar melalui kabel. Televisi sebagai pesawat transmisi dimulai 
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pada tahun 1925 dengan menggunakan metode mekanikal dari Jenkins. Pada 

tahun 1928 General Electronic Company mulai menyelenggarakan acara siaran 

televisi secara reguler. Pada tahun 1939 Presiden Franklin D. Roosevelt tampil di 

layar televisi. Sedangkan siaran televisi komersial di Amerika di mulai pada 1 

September 1940 (Ardianto.2007:135). 

Penyiaran televisi di Indonesia dimulai pada tanggal 24 Agustus 1962, 

bertepatan dengan dilangsungkannya pembukaan Pesta Olahraga se-Asia IV atau 

Asean Games di Senayan. Sejak itu pula Televisi Republik Indonesia yang 

disingkat TVRI dipergunakan sebagai panggilan stasiun (station call) hingga 

sekarang. Selama tahun 1962-1963 TVRI berada di udara rata-rata satu jam sehari 

dengan segala kesederhanaannya. (Effendy, 1993:54). Seiring perkembangan 

jaman dan kemajuan teknologi, TVRI mendapat saingan televisi siaran lainnya. 

Banyak stasiun-stasiun televisi nasional yang bermunculan dan turut serta 

meramaikan penyiaran televisi di Indonesia. Sampai saat ini ada 11 stasiun 

televisi nasional yang sedang mewarnai dunia penyiaran televisi di Indonesia, 

yaitu : TVRI, RCTI, SCTV, INDOSIAR, ANTV, MNC TV, METRO TV, 

TRANS TV, GLOBAL TV, TRANS 7, dan TV ONE. Sekarang, hampir semua 

negara di dunia memiliki stasiun televisi. Di Asia, bidang 'broadcasting" ini 

dipelopori oleh jepang pada tahun 1953, Filipina tahun yang sama, Muangthai 

tahun 1955, Indonesia dan RRC tahun 1962, Singapura tahun 1963 dan disusul 

oleh negara Malaysia. (Adi Badjuri, JurnalistikTelevisi , 2010:5). 

2.3.2 Pengertian Televisi 

Kata televisi terdiri dari kata tele yang berarti “jarak” dalam bahasa 

Yunani dan kata visi  yang berarti “citra atau gambar” dalam bahasa latin. Jadi 
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kata televisi berarti sistem penyajian gambar berikut suaranya dari suatu tempat 

yang berjarak jauh (Sutisno.1993:1). 

Televisi merupakan paduan radio (broadcast) dan film (moving picture). 

Televisi memiliki karakteristik yang sempurna yaitu gabungan antara audiovisual 

menjadi satu kesatuan yang menjadi daya tarik tersendiri, warna, suara, 

pencahayaan, acara demi acara berkesinambungan, siaran langsung, interaktif 

dengan penonton, juga program acara yang beragam, bahkan sepanjang hari dan 

malam (24 jam non stop) (Sunandar. Telaah Keagamaan di Televisi, Tesis 

Magister agama, Perpustakaan Utama UIN Syahid, 1993, h-3). 

Dalam setengah abad terakhir televisi telah mengubah cara hidup kita. 

Televisi telah mengubah beberapa aspek dalam kehidupan manusia, baik itu 

tentang kebudayaan, pendidikan, maupun keagamaan. Televisi mempunyai 

pengaruh yang sangat kuat akan kehidupan masyarakat modern. Dengan televisi 

kita bisa mendapat berbagai macam pengetahuan yang murni dibutuhkan oleh 

setiap manusia. 

2.3.3 Program Feature dan Dokumenter 

Program feature adalah salah satu jenis program televisi yang membahas 

suatu pokok bahasan, satu tema, diungkapkan lewat berbagai pandangan yang 

saling melengkapi, mengurai, menyoroti secara kritis, dan disajikan dengan 

berbagai format. Dalam satu feature, satu pokok bahasan boleh disajikan dengan 

merangkai beberapa format program sekaligus. Misalnya, wawancara (interview), 

show, vox-pop, puisi, musik, nyanyian, sandiwara pendek atau fragmen. Feature 

memerlukan penghubung atau link untuk menghubungkan format yang satu 
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dengan lainya. Feature merupakan gabungan antara unsur dokumenter, opini dan 

ekspresi (Wibowo Fred.2007:10). 

2.4 Khalayak Televisi 

2.4.1 Khalayak Sebagai Massa 

Khalayak adalah pertemuan publik, berlangsung dalam rentang waktu 

tertentu, dan terhimpun bersama dalam tindakan individual untuk memilih secara 

sukarela sesuai dengan harapan tertentu dengan masyarakat menikmati, 

mengagumi, mempelajari, merasa gembira, tegang kasihan, atau lega (Denis 

McQuail.1991:202).  

Menurut Raymond Williams (1961:289) tidak ada massa rakyat, yang ada 

hanya cara pandang orang sebagai massa. Meskipun demikian, hal itu telah 

cenderung menjadi staondar untuk mengataputuskan media, semakin besar dan 

langsungnya khalayak semakin signifikan secara sosial. Hal itu juga telah menjadi 

standar tentunya mengataputuskan khalayak, semakin mendekati pengertian 

massa, tentunya semakin rendah pula budaya dan seleranya. Kesalahan verbal 

yang telah menyamakan massa dengan khalayak bagi media massa seyogianya 

tidak menyesatkan kita untuk mendukung konsep ini. 

2.4.2 Hubungan Khalayak dengan Pengirim 

Dalam membicarakan interaksi sosial di dalam khalayak, acuan yang jelas 

adalah hubungan pribadi diantara orang-orang, tetapi pertanyaan tentang jenis 

hubungan sosial tertentu antara khalayak dan pengirim dapat juga dicakupkan di 

sini. Dalam beberapa hal, acuan diarahkan pada kemungkinan tercipta atau 

tebinanya hubungan antara pengirim dan publik media massa. Ini dapat terjadi, 
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apakah bila pengirim dengan sungguh-sungguh mencoba berkomunikasi atau jika 

pengirim dan penerima berusaha mencapai tujuan yang sama. Akan tetapi, telah 

sering dikemukakan bahwa setiap orang dalam khalayak menciptakan (terutama 

dengan anggapan solah-olah mengalami sendiri) hubungan dengan komunikasi 

massa, khususnya dengan para tokoh, bintang, atau dengan para pemeran dalam 

dunia fiksi dan hiburan. Hal ini secara tepat telah diacu sebagai ‘interaksi para-

sosial’ (Horton dan Wohl, 1956) dan variasi bentuknya telah dilukiskan dengan 

berbagai cara yang berbeda. Sekalipun sulit menelaahnya secara keilmuan, gejala 

tersebut sangat lazim. Penggemar program secara fisik dipengaruhi oleh hal-hal 

yang terjadi atas tokoh fiksi dan berbicara tentang para tokoh itu, seolah-olah 

mereka benar-benar ada (Denis McQuail. 1991:213). 

2.4.3 Kajian Khalayak 

Menurut Hadi (2008:2) khalayak menurut komunikasi massa mempunyai 

dua pandangan arus besar (mainstream) yaitu : 

a) Khalayak Pasif 

Khalayak sebagai audience pasif adalah dimana khalayak hanya bereaksi 

terhadap apa yang mereka lihat dan mereka dengar dari media, khalayak tidak 

mengolah kembali dan mendiskusikan nya di dalam publik untuk mencari makna 

yang lain. Media masa menggunakan khalayak sebagai sasaran utama di dalam 

penyampaian komunikasi massa. Efek yang ditimbulkan terhadap khalayak 

bersifat langsung one step flow, dimana proses penyampaian pesan melalui satu 

tahap yaitu media sebagai chanel komunikasi massa yang diteruskan langsung 

kepada khalayak. 



27 

 

b. Khalayak Aktif 

Khalayak aktif adalah dimana khalayak merupakan partisipan aktif di 

dalam publik. Dimana publik merupakan masyarakat yang terbentuk dari isu-isu 

di dalam masyarakat dan publik membahas isu-isu yang mencuat di dalam 

masyarakat. 

Dimana efek media terhadap pesan yang disampaikan menjadi limited 

effect dimana khalayak sudah mempunyai kemampuan berfikir untuk mengolah 

pesan yang disampaikan media. Khalayak bebas menginterpretasikan pesan media 

sesuai dengan kemampuan yang dimiliki khalayak dan juga dipengaruhi oleh 

kesenangan khalayak terhadap pesan yang disampaikan, sehingga khalayak bebas 

memilih dan menolak pesan yang disampaikan kepada mereka. 

Pengertian khalayak dalam konsep penelitian sosial sangat beragam, di 

dalam pengertian para peneliti khalayak adalah “penerima” dari urutan utama 

dalam komunikasi massa (sumber, saluran, penerima, efek), ini juga digunakan 

untuk pengguna media di dalam memahami dimana posisi mereka. Di dalam 

kajian khalayak konsep khalayak menunjukan adanya sekelompok pendengar, 

atau penonton yang memiliki perhatian, respektif, tetapi relatif pasif yang 

terkumpul di dalam latar yang bersifat publik. 

Seiring dengan perkembangan zaman dan pengetahuan khalayak yang 

semakin meningkat, dimana dahulu saat pertama kali kemunculan media masa, 

khalayak cenderung digolongkan sebagai khalayak pasif, yang mencerna pesan 

secara langsung dimana mereka bereaksi sesuai apa yang mereka lihat dan mereka 

dengar, kini berubah menjadi khalayak aktif, dimana khalayak mulai bisa berfikir 
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maju memilih apa yang disukai dan tidak disukai dan mengetahui bagaimana 

kontradiksi pesan media di dalam lingkungan sekitarnya, khalayak berpartisipasi 

aktif dalam membangun dan menginterpretasikan makna atas apa yang mereka 

baca, dengar dan lihat sesuai dengan konteks budaya (Hadi, 2009:3). 

Khalayak sendiri dapat dicirikan berbeda menurut berbagai latar belakang 

yang beragam, antara lain dalam hal tempat, pesan, media, dan waktu, sehingga 

terbentuk khalayak dengan kepentingan dan latar belakang yang berbeda di dalam 

riset khalayak. Secara etimologis Research berarti mencari. Pengertian umumnya 

adalah upaya mencari data yang dapat diinterpretasikan menjadi informasi yang 

dibutuhkan (Sari, 1993:28). 

Salah satu metode penelitian terhadap khalayak yang efektif adalah 

menggunakan reception analysis dimana di dalam metode penelitian ini khalayak 

diposisikan sebagai khalayak aktif dimana analisis resepsi mencoba memberikan 

sebuah makna atau pemahaman teks media (setak, elektronik, internet) dengan 

memahami bagaimana karakter teks dibaca dan dipahami oleh khalayak. 

Pengalaman, pemahaman, budaya dan pengaruh-pengaruh lingkungan di dalam 

lingkungan menjadi pengaruh utama di dalam memahami sebuah teks media 

(Hadi, 2008:2). 

2.5 Studi Resepsi : Metode Penelitian Khalayak 

2.5.1 Khalayak dalam Studi Resepsi 

Khalayak adalah sekumpulan individu yang memiliki relasi dengan media 

massa. Baik media massa cetak (harian umum, majalah, buletin, jurnal, dsb), 

elektronik (radio, televisi, film, dsb).  Dalam konteks ini yang disebut khalayak 
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adalah sekumpulan penerima pesan (receiver) dari media massa yang secara 

khusus dapat disebut pembaca, pendengar, penonton, dan pengguna yang 

memiliki sifat anomitas (Pujileksono. 2015:163-164). 

 Terdapat beberapa karakteristik khalayak yang muncul seiring dengan 

berjalannya waktu dan kemajuan media. Menurut Hiebert dan kawan-kawan 

(1985), khalayak dalam komunikasi massa mempunyai lima karakteristik yaitu : 

1) Khalayak cenderung berisi individu-individu yang condong untuk berbagi 

pengalaman dan dipengaruhi oleh hubungan sosial diantara mereka. 

Individu tersebut memilih produk media yang mereka gunakan 

berdasarkan seleksi kendaran. 

2) Khalayak cenderung besar. Artinya tersebar keberbagai wilayah jangkauan 

sasaran komunikasi massa. Meski demikian, ukuran luas ini sifatnya dapat 

relatif. Sebab, ada media tertentu yang khalayaknya mencapai ribuan, dan 

ada juga yang jutaan. 

3) Khalayak cenderung heterogen. Mereka berasal dari berbagai lapisan dan 

kategori sosial yang berbeda (jenis kelamin, usia, agama, ras, etnis, tingkat 

pendidikan, pengalaman, afiliasi politik, dsb). 

4) Khalayak cenderung anonim, yakni tidak mengenal satu dengan yang 

lainnya. 

5) Khalayak secara fisik dipisahkan dari komunikator. 

Untuk mengkaji relasi khalayak dengan pesan media massa, salah satunya 

dapat dilakukan dengan menggunakan studi resepsi (reception analysis). Studi 

resepsi merupakan kajian yang relatif baru dalam penelitian khalayak 

(Jensen,1999:135). Menurut Jensen dan Rosengen (1995:1974) ada beberapa 
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penelitian/studi/kajian tentang khalayak yang dapat disebutkan berurutan secara 

historis, yaitu: penelitian efek media (effect research) uses and gratification 

research, literacy criticism, studi budaya (cultural studies), analisis/studi resepsi 

(reception analysis).  

Lahirnya studi resepsi dalam penelitian komunikasi didasari oleh dua 

respon. Pertama, respon pada tradisi ilmu pengetahuan dalam ilmu sosial yang 

banyak dipengaruhi oleh ilmu alam dan fisika. Tradisi ilmu alam dan fisika yang 

positivistik dan kuantitatif, melahirkan penelitian komunikasi dengan 

menggunakan hukum sebab-akibat, kausalitas, korelasional dan penjelasan 

komunikasi secara matematis/statistik. Kedua, respon terhadap studi teks 

humanistik. Respon yang kedua ini didasari oleh pengaruh kajian bahasa dan 

sastra dalam bidang studi komunikasi. Dalam perkembangannya, respon kedua ini 

melahirkan beberapa jenis analisis teks, seperti analisis semiotika, analisisframing 

dan analisis wacana (Pujileksono.2015:165). 

2.5.2 Profil Khalayak 

Dalam studi resepsi, khalayak perlu dipahami dan akhirnya dideskripsikan 

dari aspek sosiogeografis, sosiodemografis, gaya hidup dan psikososial. Aspek 

sosiogeografis lebih memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan lingkungan 

tempat tinggalnya, misalnya: perkotaan, pedesaan, pegunungan, sub-urban, slum 

area, pemukiman dalam bentuk kluster, apartemen, dsb. Khalayak yang bertempat 

tinggal di apartemen, pasti memiliki perbedaan dengan khalayak yang bertempat 

tinggal di wilayah perkotaan dengan bentuk kluster atau diwilayah sub-urban. 

Aspek sosiogeografis dalam studi resepsi dapat dimunculkan pada pedoman 
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pertanyaan tentang domisili, asal tempat tinggal dan karakteristik tempat tinggal 

khalayak (Pujileksono. 2015: 171) 

Aspek sosiodemografis meliputi usia, jenis kelamin, agama, status, 

marital/perkawinan, agama, etnis, ras, tingkat pendidikan, pekerjaan. Aspek-aspek 

tersebut dapat dimunculkan dalam pedoman wawancara pada studi resepsi, baik 

secara keseluruhan atau sebagiannya saja. Sebagai contoh, jika aspek agama dan 

etnis dianggap tidak memiliki pengaruh dan peran dalam menentukan penerimaan 

khalayak atas sebuah pesan, maka tidak perlu dimunculkan. Bila sebaliknya, maka 

tidak perlu dimunculkan. Dalam beberapa hal, aspek sosiodemografis memiliki 

pengaruh, baik langsung atau tidak langsung atas penerimaan sebuah pesan. 

Sebagai contoh studi resepsi atas drama serial TV Dallas yang pernah dilakukan 

oleh Liebes dan Katz yang memasukkan aspek etnis dan ras pada analisisnya 

(Pujileksono. 2015: 171-172) 

Aspek gaya hidup (life style) dan psikososial meliputi hal-hal yang 

berkaitan dengan aktivitas dalam pengisisan wkatu senggang, kepribadian 

kelompok, atau karakter masyarakat. Gaya hidup didefinisikan sebagai pola 

dimana orang hidup dan menggunakan uang serta waktunya (Engel, blackwell dan 

Miniard, 1995). Gaya hidup mencerminkan pola konsumsi yang menggambarkan 

pilihan seseorang bagaimana ia menggunakan waktu dan uang (Solomon, 1999). 

2.5.3 Metode Resepsi 

Analisis Resepsi merupakan bagian khusus dari studi khalayak yang 

mencoba mengkaji secara mendalam proses aktual dimana wacana media 

diasimilasikan melalui praktek wacana dan budaya khalayaknya.  
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Jensen (1999:139) menyebutkan bahwa analisis resepsi adalah sebuah 

metode yang membandingkan antara analisis tekstual wacana dan media dan 

wacana khalayak, yang hasil interpretasinya merujuk pada konteks, seperti 

cultural setting dan konteks atas isi media lain  

Menurut Jensen (1999:139) ada tiga tahapan dalam metode resepsi yaitu: 

1) Mengumpulkan Data (the data collection) 

Mengumpulkan data dari khalayak. Data dihimpun melalui wawancara 

mendalam (baik individual maupun kelompok). Wawancara mendalam (baik 

individual maupun kelompok). Wawancara mendalam dilakukan secara 

individual, sedangkan wawancara kelompok dalam bentuk focus grup interview. 

Selain melalui wawancara kelompok, pengumpulan data juga bisa dilakukan 

dengan teknik Focused Grup Discussion (FGD). Perlu ditekankan bahwa dalam 

analisis resepsi, perhatian utama wawancara mendalam secara kelompok tetap 

berpegang pada “wacana yang berkembang setelah diantarai media di kalangan 

khalayak”. Artinya, wawancara berlangsung untuk menggali bagaimana sebuah isi 

pesan media tertentu menstimulasi wacana yang berkembang dalam diri 

khalayaknya. 

2) Analisis (Analysis) 

Menganalisis hasil atau temuan dari wawancara atau rekaman proses 

jalannya Focus Group Discussion (FGD). Setelah wawancara dan FGD 

sebagaimana langkah pertama di atas dilakukan maka, tahap berikutnya peneliti 

mengkaji catatan wawancara tersebut berupa transkrip wawancara yang ada 

didalamnya dapat disarikan berbagai kategori pernyataan, pertanyaan, komentar 
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dsb. Dari peserta diskusi. Dalam tahap ini peneliti dapat memanfaatkan metode 

analisis wacana sebagaimana lazimnya dipakai dalam studi literer untuk menelaah 

makna-makna yang intersubjektif dan mengiterpretasikan makna yang tersirat 

dibalik pola ketidaksepakatan pendapat diantara peserta dan sebagainya yang 

mungkin muncul dalam diskusi. Dalam tahap ini, peneliti tidak sekedar 

melakukan komodifikasi dari seberapa pendapat yang sejalan atau yang tidak 

sejalan melainkan lebih merekonstruksi proses teradinya wacana dominan dan 

sebaliknya, dilihat dari berbagai latar belakang sosio-kultural peserta diskusi. 

3) Interpretasi data Resepsi (interpretation of reception data) 

Tahap ini peniliti melakukan interpretasi terhadap pengalaman bermedia 

dari khalayaknya. Dalam tahap ini peneliti tidak sekedar mencocokkan model 

pembacaan sebagaimana yang telah dirumuskan dalam acuan teoritis melainkan 

justru mengelaborasikan dengan temuan yang sesungguhnya terjadi di lapangan, 

sehingga memunculkan model atau pola penerimaan yang riil dan lahir dari 

konteks penelitian sesungguhnya. Pada tahapan ini, peneliti melakukan 

interpretasi data dari khalayak untuk mendapatkan pola penerimaannya terhadap 

pesan. 

Teori “the three hypothetical positions” stuart hall (136-138), membagi 

posisi khalayak sebagai berikut: 

a. The Dominant-Hegemonic Positions 

Artinya penonton/pendengar langsung mendekode pesan dari sudut 

pandang rujukan yang telah dienkode oleh kode profesional. Biasanya reproduksi 

ideologis terjadi di sini yang dilakukan oleh para elit untuk membangun 
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berita/citra yang hegemonik tanpa diketahui oleh pendengar/penonton, yang tentu 

saja kontradiksi atau penuh konflik. 

b. The Negotiated Positions 

Artinya decoding pada posisi ini mengandung campuran unsur yang 

bersifat adaptif dan oposisional, pendengar mengakui legitimasi atau beberapa hal 

yang disampaikan namun pada situasi lain justru membuat aturan dasarnya sendiri 

atau menolak. 

c. The Oppositional Positions 

Artinya pendengar membaca pesan secara oposisi dan menolak pesan yang 

disampaikan karena mereka memiliki alternatif penafsirkan atau pembacaan 

sendiri. 

Dalam studi resepsi, tiga hipotesis tersebut dapat diterjemahkan khalayak 

yang menerima sepenuhnya, menolak dan menerima sebagian pesan dari media 

massa. Dengan kata lain, studi resepsi pada akhirnya mengkategorikan tiga 

kategori pemaknaan khalayak pada pesan yang diterimanya. 

Pada penelitian ini, peneliti ingin mengetahui bagaimana pemaknaan 

penonton dalam memaknai budaya lokal madura. Dimana penerimaan tersebut 

dikategorikan kedalam tiga hipotesis posisi khalayak dalam proses decoding 

menurut Hall. Kategori dominant positions maksudnya khalayak yang menerima 

atau sependapat dengan konten yang ditayangkan oleh program Indonesia Bagus 

NET TV episode “Sumenep Madura”. karena sesuai dengan kebudayaan murni 

Madura. Sedangkan kategori negotiated position dilekatkan pada khalayak yang 

memaknai konten budaya budaya lokal Madura sama seperti nilai-nilai dominan 
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yang dikemukakan pada tayangan Indonesia Bagus namun dalam pemaknaan 

tersebut mereka juga menyatakan ketidaksetujuannya dengan beberapa aspek 

yang menurutnya tidak sesuai dengan latar belakang sosial dan budayanya. 

Sedangkan kategori oppositional dilekatkan pada khalayak yang menolak atau 

tidak sependapat dengan nilai-nilai yang dikemukakan oleh budaya lokal Madura 

dalam tayangan acara Indonesia bagus NET TV karena dianggap menyimpang 

atau tidak senada dengan budaya lokal Madura yang sebenarnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


