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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Saat ini televisi telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan 

manusia. Banyak orang yang menghabiskan waktu didepan televisi, dibandingkan 

waktu yang digunakan untuk berbincang-bincang dengan keluarga atau pasangan 

mereka. “Bagi banyak orang, televisi adalah teman, televisi menjadi cerminan 

perilaku masyarakat dan televisi dapat menjadi candu“ (Morrisan, 2004:41) 

Televisi sebagai salah satu media massa yang mempunyai daya tarik 

tersendiri karena sifatnya yang audio visual. Fungsi media televisi bagi 

masyarakat adalah sebagai media informasi, media pendidikan, media 

kebudayaan,  media hiburan, dan media promosi yang ditujukan kepada khalayak 

pemirsa baik secara aktif maupun pasif. Kelebihan media televisi adalah 

menguasai jarak dan ruang karena teknologi televisi telah menggunakan 

elektromagnetik, kabel, dan fiber yang dipancarkan (transmisi) melalui satelit. 

Sasaran yang dicapai untuk menjangkau massa cukup besar. Nilai aktualitas 

terhadap suatu liputan atau pemberitaan sangat cepat. Daya rangsang media 

terhadap seseorang cukup tinggi. Hal ini disebabkan oleh kekuatan suara dan 

gambarnya yang bergerak (ekspresif ). 

Menurut Mar’at acara televisi pada umumnya mempengaruhi sikap, 

persepsi, perilaku, pandangan dan perasaan para penonton, dan ini adalah hal yang 

wajar. Jadi jika ada hal-hal yang menyebabkan penonton terharu, terpesona, atau 
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latah bukanlah sesuatu yang istimewa, sebab salah satu pengaruh psikologi dalam 

televisi adalah seakan-akan menghipnotis penonton, sehingga penonton tersebut 

dihanyutkan dalam suasana pertunjukan televisi (Efendy 2004 :122).  

Berkembangnya stasiun televisi swasta di Indonesia banyak menimbulkan 

pilihan bagi pemirsa untuk mendapatkan informasi dan hiburan. Stasiun televisi 

berusaha untuk dapat memberikan sajian tayangan yang dapat menarik minat 

masyarakat untuk menonton acara-acaranya dengan menyuguhkan program-

program yang diminati khalayak. Upaya ini dilakukan tiap stasiun televisi agar 

bisa memperoleh rating yang tinggi pada tiap acaranya guna mengeksiskan 

keberadaannya dan demi memperoleh pemasukan iklan sebanyak-banyaknya. 

Persaingan antar televisi dalam menyajikan program acara sangat 

menguntungkan pemirsa, dimana pemirsa mempunyai kebebasan memilih siaran 

yang dapat memenuhi kebutuhannya baik dari segi informasi maupun dari segi 

hiburan. Persaingan itu pada dasarnya merupakan kiat pengelola televisi swasta 

guna memenuhi kebutuhan informasi dan hiburan bagi pemirsa yang relatif murah 

dan terjangkau. Hadirnya media massa dalam kehidupan kita memberikan 

berbagai kemudahan bagi para khalayak. Dengan menggunakan teknologi yang 

canggih dan menarik, televisi mampu mempengaruhi jiwa manusia. Dengan 

demikian diharapkan pengguna televisi akan mempunyai pemikiran yang sama 

dengan apa yang telah disampaikan oleh media dan issue dapat diterima dengan 

baik sehingga mendapatkan feedback yang diharapkan. Kebutuhan akan informasi 

dan hiburan menyebabkan seseorang akan menyediakan waktunya untuk 

menikmati apa yang dihadirkan oleh media massa terutama pada televisi. 
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Tayangan yang mendominasi televisi dan memperoleh rating yang cukup 

tinggi saat ini salah satunya adalah program Indonesia Lawyers Club (ILC) di 

tvOne. (http://www.jadwaltelevisi.com/info/jadwal-tv-one-indonesia-lawyers-

club) Kecenderungan ini berakibat besar bagi televisi. Karena pendapatan utama 

dan satu-satunya stasiun televisi adalah iklan, akhirnya stasiun televisi juga 

menyesuaikan diri dengan membuat program yang diharapkan akan mempunyai 

rating tinggi. Akibatnya orientasi media penyiaran televisi sering hanya untuk 

menghasilkan dan menyiarkan program yang berorientasi rating, namun sering 

mengabaikan tanggungjawab sosial, moral, dan etika. Program ILC, sebuah 

program talkshow yang dikemas secara interaktif dan apik untuk memberikan 

pembelajaran hukum bagi para pemirsanya. Selalu menghadirkan narasumber 

utama dan melihat sebuah isu dari berbagai perspektif. Program ini awalnya hadir 

dengan nama Jakarta Lawyers Club (JLC). Mengusung format yang sama dengan 

JLC, sekarang berubah nama menjadi Indonesia Lawyers Club (ILC). 

Program ini memiliki salah satu kekuatan utama yang terletak pada Karni 

Ilyas sebagai pembawa acara sekaligus wartawan senior yang memiliki latar 

belakang sebagai sarjana hukum dan didukung oleh para narasumber dengan 

bebas akan menceritakan kejadian demi kejadian dari sebuah isu yang sedang 

hangat diperbincangkan di masyarakat dan menghasilkan diskusi terbuka ini 

menjadi salah satu program yang digemari masyarakat Indonesia. Perubahan 

nama program menjadi Indonesia Lawyers Club tersebut dikarenakan pemirsa 

tvone yang gemar akan acara ini menginginkan bahwa program ini bukan hanya 

milik pemirsa Jakarta, tetapi milik seluruh pemirsa tvOne di Indonesia.  
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Menyaksikan acara ILC ԁі TV One merupakan suatu pendidikan tersendiri 

ԁаn free уаng patut υntuk ditonton, tentu saja banyak masalah уаnɡ 

diperbincangkan muƖаі kasus korupsi, kasus pilkada, kasus anggota DPR ataupun 

kasus layer century dsb.  yang disajikan debat-debat уаnɡ tentu saja tanpa аԁа 

penyensoran ԁаrі tv one. Jadwal jam tayang ILC уаіtu setiap Selasa 19.30 WIB, 

аԁаƖаh salah satu curriculum unggulan stasiun televisi swasta tvOne saat іnі yang 

ԁі pandu οƖеh Sukarni “Karni” Ilyas yaitu tokoh jurnalis ԁаn pejuang hukum 

(http://www.jadwaltelevisi.com/info/jadwal-tv-one-indonesia-lawyers-club). 

Peneliti ingin memusatkan penelitian ini pada Mahasiswa Fakultas Hukum 

Universitas Muhammadiyah Malang terhadap tayangan ILC di tvOne. Dipilihnya 

Mahasiswa Fakultas Hukum tersebut karena peneliti melihat Mahasiswa Fakultas 

lebih memahamai permasalahan hukum. Sehingga peneliti ingin mengetahui 

resepsi Lawyers Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang 

terhadap tayangan Indonesia Lawyers Club (ILC) di tvOne.  

Atas dasar latar belakang di atas, maka peneliti ingin meneliti lebih lanjut 

tentang resepsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang 

terhadap tayangan Indonesia Lawyers Club (ILC) di tvOne (Studi pada 

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang). 

B. Perumusan Masalah 

Berangkat dari latar belakang tersebut, yang menjadi rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah bagaimana resepsi Mahasiswa Fakultas Hukum 

Universitas Muhammadiyah Malang terhadap tayangan Indonesia Lawyers Club 

(ILC) di tvOne? 
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C. Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui dan mendeskripsikan resepsi Mahasiswa Fakultas 

Hukum Universitas Muhammadiyah Malang terhadap tayangan Indonesia 

Lawyers Club (ILC) di tvOne.  

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Akademis 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi praktisi yang 

bergerak di bidang akademis, khususnya dalam memenuhi salah satu 

syarat meraih gelar Sarjana Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan 

spesifikasi Ilmu Komunikasi.  

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi praktisi media 

seperti stasiun televisi atau rumah-rumah produksi dalam 

mempertahankan, memperbaiki, meningkatkan tanggapan positif 

masyarakat terhadap program televisi dalam hal ini tayangan Indonesia 

Lawyers Club (ILC) di tvOne sekaligus  dapat mengispirasi masyarakat 

luas untuk memperoleh pengetahuan mengenai hukum, politik dan sosial. 

E. Tinjauan Pustaka 

1. Pengertian Resepsi 

 Resepsi berasal dari kata recipere (Latin), reception (Inggris) yang 

diartikan sebagai penerimaan atau penyambutan pembaca. Dalam arti luas yaitu, 

pengolahan teks dan cara-cara pemberian makna terhadap tayangan televisi, 

sehingga memberikan respon terhadapnya. Endaswara (2003:118) mengemukakan 
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bahwa resepsi berarti menerima atau penikmatan karya oleh pembaca. Resepsi 

merupakan aliran yang meneliti teks sastra dengan bertitik tolak kepada pembaca 

dengan memberi reaksi atau tanggapan terhadap teks itu. Dalam meresepsi sebuah 

tayangan televisi bukan hanya makna tunggal, tetapi memiliki makna lain yang 

akan memperkaya program acara itu.  

 Reaksi-reaksi yang ditimbulkan oleh pembaca (penonton) terhadap 

tayangan televisi dapat ditanggapi dengan positif atau sebaliknya. Tanggapan  

(sambutan) pembaca pada dasarnya akan sampai pada pemaknaan tayangan 

televisi itu sendiri. Namun, sejauh kelengkapan tayangan televisi tersebut tidak 

pernah sempurna, maka yang harus dilakukan adalah dengan melengkapi 

tayangan televisi itu oleh pembaca dengan melakukan konkretisasi (penyelarasan 

atau pengisian makna oleh penonton). Dalam hal ini, resepsi merupakan 

penerimaan khalayak yang diberikan TV One dalam penyampaian materi 

acaranya dan pengemasan materi secara utuh kepada Mahasiswa Fakultas Hukum 

Universitas Muhammadiyah Malang. 

 Dari reaksi pembaca (penonton) yang berbeda-beda memungkinkan 

pembaca akan memberi penilaian pada tayangan televisi dengan memanfaatkan 

kode-kode tertentu menurut pemahamannya (Endraswara, 2003:120). Partisipan 

pembaca dalam pemaknaan sebuah tayangan program di televisi memang sangat 

diharapkan, karena sebuah tayangan program di televisi memungkinkan terdapat 

kekurangan yang dapat diisi oleh penontona dengan pemahanannya sendiri. Hal 

ini memberi gambaran bahwa sebuah tayangan program di televisi bersifat 

dinamis tergantung pada pembaca atau penerimanya. 
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 2. Teori Resepsi 

 Teori resepsi merupakan sebuah aplikasi historis dari tanggapan pembaca 

terutama berkembang di Jerman ketika H. R Jauss menerbitkan tulisan berjudul  

Literary Theory as a Challenge ti Literary Theory. Dimana fokus perhatiannya 

pada penerimaan sebuah teks. Minat utamanya bukan pada tanggapan seorang 

pembaca tertentu pada suatu waktu tertentu melainkan pada perubahan-perubahan 

tenggapan, interprestai, dan evaluasi pembaca umum terhadap teks yang sama 

atau teks-teks yang berbeda. (Nasbahry Couto, 2011) 

 Teori Resepsi menantang otonomi teks dan implikasi rancangan yang 

baik sebuah teks, dengan argumen bahwa interpretasi dan evaluasi tidak 

ditentukan oleh sifat alami teks dan kebaikannya oleh pengarang,  tetapi juga oleh 

karakter si penerima atau konsumen. Tetapi  teori resepsi adalah suatu studi 

dengan pendekatan yang berbeda. Ahli teori Resepsi menggunakan penemuan-

penemuan riset empiris. Tetapi  mereka juga menyadari keluasan dari: proses, 

institusi, konteks dan struktur kondisi dan batas-batas respon pengamat. 

 Dalam tulisannya yang dimuat dalam Cultural Transformation: The 

Politics of Resistence (1983,dalam Marris dan Tornham 1999:474,475), Morley 

mengemukakan tiga posisi hipotetis di dalam mana pembaca teks (program acara) 

kemungkinan mengadopsi: 

a. Dominant (atau ‘hegemonic’) reading : pembaca sejalan dengan kode-kode 

program (yang didalamnya terkandung nilai-nilai,sikap,keyakinan dan 

asumsi) dan secara penuh menerima makna yang disodorkan dan 

dikehendaki oleh si pembuat program. 
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b. 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. 

c. 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. 

 Beberapa indicator di atas dapat digambarkan dalam bagan sebagai 

berikut: 

 

 

 

 

 

 

 Teori Penerimaan adalah versi teori tanggapan pembaca yang 

menekankan penerimaan pembaca. Hal ini lebih umum disebut penonton 

penerimaan dalam analisis model komunikasi. Dalam studi sastra, teori 

penerimaan berasal dari karya Hans-Robert Jauss pada akhir tahun 1960. Itu 

paling berpengaruh selama 1970-an dan awal 1980-an di Jerman dan Amerika 

Serikat (Fortier 132), di antara beberapa pekerjaan penting di Eropa Barat. Suatu 

Producer encoder 
meaning 

Oppositional 

Negotiated reading 

Dominant 
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bentuk teori resepsi juga telah diterapkan untuk mempelajari historiografi, melihat 

sejarah Penerimaan (bawah). 

 Budaya teori Stuart Hall (1990:393) adalah salah satu pendukung utama 

teori resepsi, setelah dikembangkan untuk media komunikasi dan studi dari 

pendekatan sastra dan sejarah-berorientasi disebutkan di atas. Pendekatan analisis 

tekstual berfokus pada ruang lingkup untuk "negosiasi" dan "oposisi" pada bagian 

dari penonton. Ini berarti bahwa "teks"-baik itu buku, film, atau karya kreatif 

lainnya-yang tidak hanya pasif diterima oleh penonton, tapi bahwa pembaca / 

pemirsa menafsirkan makna teks berdasarkan latar belakang budaya individu dan 

pengalaman hidup . Pada dasarnya, makna teks tidak melekat dalam teks itu 

sendiri, tapi dibuat dalam hubungan antara teks dan pembaca. 

 Reception analysis, baik audience maupun konteks komunikasi massa 

perlu dilihat sebagai suatu spesifik sosial tersendiri dan menjadi objek analisis 

empiris. Perpaduan dari kedua pendekatan (sosial dan perspektif diskursif) itulah 

yang kemudian melahirkan konsep produksi sosial terhadap makna (the social 

production of meaning). Analisis resepsi kemudian menjadi pendekatan tersendiri 

yang mencoba mengkaji secara mendalam bagaimana proses-proses aktual 

melalui mana wacana media diasimilasikan dengan berbagai wacana dan praktik 

kultural audiensnya (Jensen, 1999:137). 

 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 
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media. Makna yang diusung media lalu bisa bersifat terbuka atau polysemic dan 

bahkan bisa ditanggapi secara oposisif oleh khalayak  (Fiske, 1987). 

3. Televisi Sebagai Media Komunikasi Massa 

Media massa merupakan saluran atau media yang digunakan untuk 

mengadakan komunikasi dengan masssa. Yang termasuk media disini adalah 

televisi, surat kabar, majalah, radio dan film. Media massa dapat digolongkan 

sebagai media elektronik dan media cetak keseluruhannya sering juga disebut 

pers. Televisi adalah salah satu bentuk media komunikasi massa yang selain 

mempunyai daya tarik yang kuat, disebabkan unsur-unsur kata, musik, sound 

effect, juga memiliki keunggulan yanitu unsur visual berupa gambar hidup yang 

dapat menimbulkan pengalaman mendalam bagi pemirsanya. (Effendy,1994:192)  

Menurut sosiolog Maarshall Luhan, kehadiran televisi membuat dunia menjadi 

“Desa Global” yaitu suatu masyarakat dunia yang batasannya diterobos oleh 

media televisi (Kuswandi,1996:20). Adapun ciri-ciri televisi menurut 

Effendy,(1994:21) antara lain:  

a. Berlangsung satu arah  

b. Komunikasi melembaga 

c. Pesannya bersifat umum 

d. Sasarannya menimbulkan keserempakan 

e. Komunikasinya bersifat heterogen. 
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Televisi menurut Effendy (2003:177) ” adalah selain ketiga unsur (kata, 

musik, dan sound effect) tersebut juga memiliki unsur visual berupa gambar. Dan 

gambar ini bukan gambar mati, melainkan gambar hidup yang mampu 

menimbulkan kesan yang mendalam pada penonton. Sedangkan menurut UU 

No.32 tahun 2002 tentang Kepenyiaran dalam Pasal 1 ayat 4, “Penyiaran televisi 

adalah media komunikasi massa dengar pandang, yang menyalurkan gagasan dan 

informasi dalam bentuk suara dan gambar secara umum, baik terbuka maupun 

tertutup, berupa program yang teratur dan berkesinambungan.”  

Seiring berlanjutnya pemindahan pesan dari  jauh yang sangat fenomenal 

yang dapat dilakukan televisi tersebut ternyata masyarakat memiliki titik jenuh 

dalam melihat kejadian yang berlangsung di tempat yang jauh. Kehadiran pesan 

tersebut menggeser perhatian masyarakat akan kejadian yang berlangsung di 

sekitarnya yang lebih mempunyai efek langsung bagi masyarakat. Dengan 

terciptanya keadaan tersebut masyarakat mulai merombak tatanan tersebut dengan 

menghadirkan peristiwa-peristiwa yang dekat dengan lingkungannya dalam media 

televisi tersebut. Perwujudan perombakan tersebut terbukti dengan munculnya 

televisi lokal yang lebih mampu menghadirkan kejadian-kejadian yang dekat 

dengan masyarakat dalam media ini. 

Dalam kehidupan manusia, komunikasi merupakan satu hal yang 

mendasar. Salah satu bentuk kegiatan komunikasi yang dilakukan oleh manusia 

adalah komunikasi massa. Komunikasi massa diartikan sebagai jenis komunikasi 

yang ditujukan kepada sejumlah khalayak yang tersebar, heterogen, dan anonim 

melalui media cetak atau elektronis sehingga pesan yang sama dapat diterima 
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secara serentak dan sesaat. Secara sederhana, komunikasi massa adalah 

komunikasi melalui media massa, yakni surat kabar, majalah, radio, televisi, dan 

film. Menurut Elizabeth-Noelle Neuman, ada empat tanda pokok komunikasi 

massa yaitu (1) bersifat tidak langsung, artinya harus melalul media teknis; (2) 

bersifat satu arah, artinya tidak ada interaksi antara peserta-peserta komunikasi 

(para komunikan); (3) bersifat terbuka, artinya ditujukan kepada publik yang tidak 

terbatas dan anonim; (4) mempunyai publik yang secara geografis tersebar 

(Rakhmat, 2001:189). 

Perkembangan media komunikasi modern dewasa ini telah 

memungkinkan orang di seluruh dunia untuk dapat saling berkomunikasi hal ini 

dimungkinkan karena adanya berbagai media (channel) yang dapat digunakan 

sebagai sarana penyampaian pesan. Media penyiaran, yaitu radio dan televisi 

merupakan salah satu bentuk media massa yang efisien dalam mencapai 

audiennya dalam jumlah yang sangat banyak. Karenannya media penyiaran 

memegang peranan yang sangat penting dalam ilmu komunikasi pada umumnya 

dan khususnya ilmu komunikasi massa. (Morissan, 2008:13). 

Saat ini bisa dikatakan bahwa televisi yang menjadi media komunikasi 

massa paling populer. Pada hakekatnya, media televisi lahir karena perkembangan 

teknologi. Bermula dari ditemukannya elecctrische telescope sebagai perwujudan 

gagasan dari seorang mahasiswa di Berlin (Jerman Timur) yang bernama Paul 

Nipkov, untuk mengirim gambar melalui udara dan satu tempat ke tempat lain. 

Hal ini terjadi antara tahun 1883-1884. Akhirnya Nipkov diakui sebagai “bapak” 

televisi (Kuswandi, 1996:6). 
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Studi tentang televisi pun banyak dilakukan. Karakteristik televisi yang 

memiliki jangkaun siar luas dan dapat memberikan efek yang besar pula menjadi 

daya tarik tersendiri untuk diteliti. Suatu hal yang berpengaruh banyak untuk 

belajar di televisi, yaitu jangkauan yang populer, skala komersial, kekuasaan 

politik, dan televisi sangat berpengaruh pada signifikansi budaya masyarakat 

secara keseluruhan. 

Sedangkan pengertian komunikasi massa media televisi ialah proses 

komunikasi antara komunikator dengan komunikan (massa) melalui sebuah 

sarana, yaitu televisi. Dalam komunikasi massa media tersebut, lembaga 

penyelenggara komunikasi bukan secara perorangan, melainkan melibatkan 

banyak orang dengan organisasi yang kompleks dan pembiayaan yang besar. 

Karena media televisi bersifat transitory (hanya meneruskan), mata pesan-pesan 

yang disampikan melalui komunikai massa media tersebut hanya dapat didengar 

dan dilihat sekilas. Pesan-pesan televisi bukan hanya didengar, tetapi juga dapat 

dilihat dalam gambar yang bergerak (audio visual) (Kuswandi, 1996:16). 

Di Indonesia sendiri, televisi sebagai media komunikasi massa 

mengalami perkembangan yang dinamis. Televisi mulai masuk di Indonesia 

(Jakarta) pada tahun 1962, bertepatan dengan “The 4th Asian Games”. Ketika itu 

Indonesia menjadi penyelenggara. Peresmian pesta olahraga tersebut bersamaan 

dengan peresmian penyiaran televisi oleh Presiden Soekarno, tanggal 24 Agustus 

1962. Televisi yang pertama muncul adalah TVRI dengan jam siar antara 30-60 

menit sehari (Kuswandi, 1996:34). 
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Dunia pertelevisian di Indonesia berkembang pesat seiring dengan 

deregulasi pertelevisian Indonesia oleh pemerintah sejak tanggal 24 Agustus 1990 

melalui Surat Keputusan Menteri Penerangan nomor 111 tahun 1990 yang 

mengatur tata cara penyiaran di Indonesia. Hal ini terbukti dengan 

bermunculannya televisi-televisi swasta. Pada saat itu pemerintah mengijinkan 

lima saluran televisi swasta yakni RCTI, SCTV, TPI, ANTV, dan Indosiar, 

mandiri untuk beroperasi secara nasional (Ishadi SK, 1999:20). 

Saat ini tercatat sudah ada 10 stasiun televisi swasta nasional yang telah 

mengudara yakni RCTI, SCTV, MNC, ANTV, lndosiar, Trans TV, Trans7, 

Global TV, Metro TV, dan TV One. Ini masih ditambah dengan puluhan tv lokal 

dan tv kabel lainnya. Hal ini membuktikan bahwa televisi memang sudah menjadi 

“barang penting” di Indonesia dan bisa menjadi media komunikasi massa yang 

paling efektif. 

4. Teori-Teori yang Relevan 

Mengacu pada pokok permasalahan penelitian, maka dalam penelitian ini 

penulis menggunakan teori-teori yang dianggap relevan untuk mendukung 

penelitian adalah: 

a. Komunikasi dan Komunikasi Massa 

Secara etimologis, komunikasi berasal dari bahasa latin, “Communicatio”. 

Istilah ini bersumber dari perkataan “Communis” yang berarti sama. Sama yang 

dimaksud adalah sama makna atau sama arti. Jadi komunikasi terjadi apabila 

terdapat kesamaan makna mengenai suatu pesan yang disampaikan oleh 
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komunikator dan diterima oleh komunikan (Effendy, 2004 :30). Dari hal tersebut 

dapat diartikan jika tidak terjadi kesamaan makna antara komunikator dan 

komunikan, maka komunikasi tidak akan terjadi.  

Lasswell menerangkan bahwa cara terbaik untuk menerangkan komunikasi 

adalah dengan menjawab pertanyaan : Who Say What In Which Channel To Whom 

With What Effect. Jadi, jika dipilah-pilah akan terdapat lima unsur atau komponen 

di dalam komunikasi, yaitu Siapa yang mengatakan ; Apa yang dikatakan ; Media 

apa yang digunakan ; Kepada siapa pesan disampaikan ; dan dengan efek apa. 

Jawaban bagi pertanyaan paradigmatik Lasswell merupakan unsur-unsur proses 

komunikasi meliputi komunikator, pesan, media, komunikan dan efek (Effendy, 

2004:253).  

Komunikasi massa (mass communication) adalah komunikasi yang 

menggunakan media massa baik cetak (surat kabar, majalah) atau elektronik 

(radio, televisi) yang dikelola oleh suatu lembaga atau orang yang tersebar yang 

dilembagakan, yang ditujukan kepada sejumlah besar orang yang tersebar di 

banyak tempat, anonim, dan heterogen. Pesan-pesannya bersifat umum, 

disampaikan secara cepat, serentak, selintas, khususnya media elektronik 

(Mulyana, 2005 :75).  

Komunikasi massa juga dapat diartikan sebagai proses komunikasi yang 

berlangsung dimana pesannya dikirim dari sumber yang melembaga kepada 

khalayak yang sifatnya massal melalui alat-alat yang bersifat mekanis seperti 

radio, televisi, dan film (Cangara, 2006:36). Pengertian komunikasi massa 

terutama dipengaruhi oleh kemampuan media massa untuk membuat produksi 
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massal dan untuk menjangkau khalayak dalam jumlah besar. Disamping itu ada 

pula makna lain yang dianggap makna asli dari kata massa, yakni suatu makna 

yang mengacu pada kolektifitas tanpa bentuk yang komponen-komponennya sulit 

dibedakan satu sama lain. Kamus Bahasa Inggris ringkas memberikan defenisi 

“massa” sebagai suatu kumpulan orang banyak yang tidak mengenal keberadaan 

individualitas. Defenisi ini hampir manyerupai pengertian massa yang digunakan 

oleh para ahli sosiologi khususnya dipakai khalayak media.  

b. Stimulus-Organism-Response (SOR) 

S-O-R adalah singkatan dari Stimulus-Organism-Response. Menurut teori 

ini, organisme menghasilkan perilaku tertentu jika ada kondisi stimulus tertentu. 

Maksudnya, keadaan internal organisme befungsi menghasilkan respon tertentu 

jika ada kondisi stimulus tertentu juga. Prinsip ini adalah prinsip belajar yang 

sederhana dimana efek merupakan reaksi terhadap stimulus tersebut.  

Mar’at (Effendy, 2004:255), dalam bukunya “Sikap Manusia, Perubahan, 

Serta Pengukurannya” mengutip pendapat Hovland, Janis, dan Kelley yang 

menyatakan bahwa dalam menelaah sikap baru ada tiga variabel penting, yaitu: a). 

Perhatian b). Pengertian dan c). Penerimaan. Berdasarkan uraian diatas, maka 

proses komunikasi dalam teori SOR ini dapat digambarkan sebagai berikut :  

 

 

 

 

Sumber: Effendi, (2004: 254) 

Stimulus (S) 
 

Organism (O):  
 Perhatian  
 Pengertian  
 Penerimaan  

 

Response (R) 
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Menurut teori ini, efek yang ditimbulkan adalah reaksi khusus terhadap 

stimulus khusus, sehingga seseorang dapat mengharapkan dan memperkirakan 

kesesuaian antara pesan dan reaksi komunikan. Jadi unsur-unsur dalam model ini 

adalah (Effendi, 2004: 254-255) :  

1) Stimulus – S (Pesan) yang dimaksud adalah acara Indonesia Lawyers 

Club (ILC)  

2) Organism – O (Komunikan) yang dimaksud adalah khalayak pemirsa, 

yakni mahasiswa di Organisasi Jurnalistik Fotografi Club Universitas 

Muhammadiyah Malang. 

3) Response – R (Efek) yang berupa persepsi mahasiswa di Organisasi 

Jurnalistik Fotografi Club terhadap program acara ILC. 

Efek media dapat berakibat pada efek kognitif, efek afektif, dan efek 

perilaku. Yang dimaksud dengan efek kognitif.  

Pertama, informasi yang diberikan oleh media massa kadang bersifat 

ambigu (mendua). Informasi kadang simpan siur, hal ini memyebabkan 

masyarakat sulit mempercayai kebenaran informasi kadang simpang siur, hal, ini 

menyebabkan masyarakat sulit mempercayai kebenaran informaasi dari suatu 

media.  

Kedua, sebagaimana diketahui bahwa pengetahuan seseorang dapat 

mempengaruhi sikap orang itu. Karenanya, efek kognitif juga dapat membentuk 

sikap masyarakat.  
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Ketiga, efek Kognitif dapat menggandakan sekian banyak permasalahan di 

suatu tempat. Efek ini akan membentuk sikap terhadap pemilihan lokasi 

berdasarkan pada permasalahan itu ada pada tempat itu.  

Keempat, efek kognitif dapat pula memperbesar permasalahan yang 

diberitakan.  

Kelima, efek kognitif juga akan berpengaruh pada nilai-nilai yang ada di 

masyarakat. 

F. Metode Penelitian 

1. Pendekatan Penelitian 

 Dalam penelitian mengenai resepsi Mahasiswa Fakultas Hukum 

Universitas Muhammadiyah Malang terhadap tayangan Indonesia Lawyers Club 

(ILC) di tvOne, penulis menggunakan penelitian kualitatif deskriptif dikarenakan 

data-data yang dihasilkan bertujuan untuk memperoleh informasi-informasi 

mengenai keadaan yang ada (Mardalis, 1999:26). Dalam hal ini adalah resepsi 

Mahasiswa Fakultas Hukum terhadap tayangan ILC di tvOne. Ini berarti bahwa 

peneliti terjun langsung kelapangan dengan mempersiapkan instrumen kepada 

informan untuk mendapatkan data penelitian Mahasiswa Fakultas Hukum 

Universitas Muhammadiyah Malang terhadap tayangan ILC di tvOne.  

 Tujuan utama penelitian kualitatif adalah untuk memahami (to 

understand) fenomena atau gejala sosial dengan lebih menitik beratkan pada 

gambaran yang lengkap tentang fenomena yang dikaji. Fenomena itu bisa berupa 

bentuk, aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan, dan perbedaan 

antara fenomena yang satu dengan fenomena lainnya (Sukmadinata, 2006:72). 
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2. Sumber Data 

a.  Sumber Data Primer 

Sumber data primer adalah data yang langsung diperoleh dari narasumber. 

Data itu bisa berupa pengamatan langsung, pencatatan hasil wawancara 

yang berhubungan dengan resepsi Mahasiswa Fakultas Hukum pada 

tayangan Indonesia Lawyers Club (ILC) di tvOne.  

b.  Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder berasal dari sumber tertulis untuk mendukung data 

primer, yaitu dokumen-dokumen dan laporan yang berkaitan dengan 

permasalahan penelitian. Buku-buku ilmiah, hasil penelitian dan tulisan-

tulisan yang berhubungan dengan proses penelitian ini juga mendukung 

jenis data sekunder. 

3. Subjek penelitian 

Subyek dalam penelitian ini adalah Mahasiswa Fakultas Hukum 

Universitas Muhammadiyah Malang Angkatan Tahun 2009 dengan total jumlah 

90 dengan rincian: Laki-laki 76 dan Perempuan 14 orang. Untuk menentukan 

subjek, peneliti menggunakan teknik purposive sampel, yakni sampel dilakukan 

dengan cara mengambil subjek bukan berdasarkan atas adanya tujuan dengan 

membuat kriteria subjek. Adapun kriteria  subjek dalam penelitian ini: 

1. Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang  

2. Subyek yang pernah menonton tayangan (ILC di tvOne. 

3. Mampu dan bersedia memberikan informasi tentang tayangan 

Indonesia Lawyers Club (ILC) di tvOne. 
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Dengan demikian, purposive sampling juga disebut  judgmental sampling, 

yaitu pengambilan 7 (tujuh) mahasiswa Fakultas Hukum Universitas 

Muhammadiyah Malang berdasarkan “penilaian” (judgment). Oleh karenanya 

agar tidak sangat subjektif, peneliti harus punya latar belakang pengetahuan 

tertentu mengenai sampel dimaksud agar benar-benar bisa mendapatkan sampel 

yang sesuai dengan tujuan penelitian. 

4. Teknik pengumpulan Data 

Teknik pengambilan data yang digunakan untuk mengumpulkan data 

dalam penelitian ini adalah teknik wawancara. Wawancara dilakukan sebagai 

teknik pengumpulan data yang bertujuan untuk menggali informasi atau data 

untuk mengemukakan resepsi responden terutama yang berkaitan dengan 

tayangan Indonesia Lawyers Club (ILC) di tvOne. Dalam penelitian ini, peneliti 

melakukan penelitian secara mendalam kepada pihak-pihak yang dapat dijadikan 

subyek penelitian, yaitu Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah 

Malang. Dengan alasan dapat memperoleh informasi yang lebih bersifat “open 

ended” dan mengarah pada kedalaman informasi. Menurut Wisadirana (2005: 60), 

wawancara adalah kegiatan bertanya kepada responden untuk memperoleh 

jawaban yang bertolak pada masalah penelitian. 

Selain itu dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis observasi, 

dengan alasan, bahwa teknik pengumpulan data ini, peneliti dapat terjun langsung 

kelapangan untuk melihat dan mendengarkan (atau dengan menggunakan alat 

indera yang lain) apa yang dilakukan dan dikatakan atau diperbincangkan 

informan mengenai tayangan Indonesia Lawyers Club (ILC) di tvOne. 
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Oleh karena itu, metode depth interview ini akan menghasilkan data yang 

sifatnya mendalam. Peneliti hanya akan menyiapkan beberapa pertanyaan kunci 

yang sudah disiapkan dari interview guide dan akan membiarkan berbagai 

pertanyaan lanjutan untuk memperdalam data mengalir dengan sendirinya. Dalam 

penelitian ini, peneliti akan mewawancara secara mendalam beberapa Mahasiswa 

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. 

5. Teknik Analisis Data 

  Menurut Miles, Matthew B dan Huberman, A. Michael. (dalam Tjetjep 

Rohendi Rohidi 1992:35), menyatakan bahwa analisa data adalah proses 

pengaturan urutan data, mengorganisasikan dalam suatu pola, kategori dan suatu 

uraian dasar dengan prosedur:  

a. Reduksi Data 

 Dimaksudkan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada 

penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul 

dari catatan tertulis di lapangan. 

b. Penyajian Data 

 Dimaksudkan sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberikan 

kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan baik 

pengujian data dalam bentuk tabel maupun narative yang menggabungkan 

informasi yang tersusun ke dalam bentuk yang padu. Hal ini dimaksudkan 

agar memudahkan bagi peneliti untuk melihat gambaran secara keseluruhan 

atau bagian-bagian tertentu dari penelitian. 
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c. Menarik Kesimpulan  

Merupakan proses mencatat keteraturan, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi 

yang mungkin alur sebab akibat dari proposisi peneliti menurut data yang 

diperoleh di lapangan. 

Dari beberapa penjelasan di atas dapat digambarkan mengenai alur model 

penelitian menurut Miles, Matthew B. & A. Michael Huberman (1992:35) yang 

lebih dikenal dengan model interaktif seperti dibawah ini: 

GAMBAR 1 
Model Interaktif Analisis Data 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sumber: Miles, Matthew B. & A. Michael Huberman. 1992. Analisis Data Kualitatif. 

Diterjemahkan oleh Tjetjep Rohendi Rohidi. Jakarta: Universitas Indonesia 
Press 

 
Dari gambar di atas dapat dijelaskan bahwa proses penelitian ini diawali 

dengan mengadakan observasi dan wawancara, catatan hasil observasi dan 

ingatan. Dari data tersebut, peneliti menganalisa dengan memisah-misahkan atau 

mengklasifikasikan data yang termasuk dalam resepsi responden terutama yang 

berkaitan dengan tayangan Indonesia Lawyers Club (ILC) di tvOne. Kemudian 

dilanjutkan dengan interpretasi data hasil temuan di lapangan.  

Pengumpulan Data 

Penyajian / Data Display  

Reduksi Data 

Penarikan Kesimpulan/ Verifikasi 
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6. Keabsahan Data 

Dalam upaya mendapatkan data yang valid atau sahih peneliti melakukan 

metode triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan validitas data dengan 

memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan, pengecekan atau 

sebagai pembanding data itu.(Moleong Lexey J. 2005:330) Hal ini merupakan 

cara paling popular dalam penelitian kualitatif. Dengan triangulasi ini peneliti 

mampu menarik kesimpulan yang tidak hanya dari satu cara pandang sehingga 

kebenaran data lebih diterima. 

Dalam prakteknya peneliti menggunakan tiga macam triangulasi, pertama 

triangulasi sumber. Di sini peneliti membandingkan data hasil pengamatan dengan 

hasil wawancara. Kedua, triangulasi metode. Caranya dengan menggunakan 

metode wawancara, dan pengamatan untuk mengecek topik atau data yang sama. 

Ketiga, triangulasi teori. Menguraikan pola, hubungan dan mengetahui penjelasan 

yang muncul dari analisis. Dalam hal ini penulis menggunakan metode kedua, 

yaitu triangulasi metode. 

Ketiga macam triangulasi tersebut peneliti cenderung menggunakan 

triangulasi metode yaitu dengan menggunakan metode wawancara, dan 

pengamatan untuk mengecek topik atau data yang sama mengenai resepsi 

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang terhadap 

tayangan Indonesia Lawyers Club (ILC) di tvOne. 

 

 


