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BAB I 

PENDAHULUAN 

  

A. Latar Belakang  

Perkembangan zaman menyebabkan perkembangan dari segala disiplin ilmu. 

Salah satunya yaitu perkembangan teknologi komunikasi. Perkembangan teknologi 

komunikasi merupakan andil dari pesatnya kebutuhan masyrakat akan informasi. 

Dizaman dahulu media komunikasi hanya sebatas dengan mencari informasi atau 

berita dan itu membutuhkan waktu yang lama untuk mendapatkan informasi. 

Sedangkan zaman sekarang sangat berbeda, dengan berkembangnya media 

komunikasi membuat berbagai macam  informasi bisa dengan mudah didapatkan dan 

tidak hanya berita, dan informasi melainkan jugahiburan,itupuntidak membutuhkan 

waktu yang lama untuk mendapatkan. Dalam perkembangannya teknologi informasi 

memicu perkembangan teknologi yang semakin canggih dan informasi yang 

berkualitas. Salah satu perkembangan teknologi komunikasi yaitu Perkembangan 

media massa.  

Perkembangan media massa khususnya  Televisi diIndonesia menggalami 

banyak kemajuan. Hal ini ditandai dengan bertumbuh suburnya stasiun Televisi baik 

Nasional maupun lokal, milik pemerintah maupuan milik swasta seperti  ANTV, 

SCTV, RCTI,  GLOBAL TV , INDOSIAR, TRANS 7, TRANS TV, MNCTV,  TV ONE, 
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KOMPAS TV DAN TVRI. Hal ini menimbulkan sebuah kompetisi antara media 

televisi  dalam menampilkan program acara unggulan yang bertujuan untuk menarik 

penonton. Berkembang pesatnya televisi menyebabkan bertambahnya format 

programbaru seperti, Realiti show,Talk show, Variety show, infotainment dan 

edutainment  yang tujuannya memberikan hiburan dan informasi penonton untuk 

melepas stress dan menghilangkan ke jenuhan. 

Televisi merupakan media massa yang sangat dominan pengunaannya 

dikalangan masyarakat Indonesia. Televisi memiliki berbagai macam fungsi yaitu 

media informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol sosial, perekat sosial, fungsi 

ekonomi dan kebudayaan.
1
Tapi  kenyatannya televisi diIndonesia lebih  berperan 

sebagai  hiburan, dimana dibuktikandengan dominannya program acara hiburan 

ketimbang pendidikan dan informasi dan hampir semua program hiburan tidak 

mendidik.  

Selain masalah program tidak menididik Stasiun televisi diIndonesia, mulai 

diisi dengan program acara berbau pornografi. Pornografi sendiri merupakan masalah 

klasikdiIndonesia. Masalah pornografi diartikan sesuai dengan yang dipahami 

masing-masing pihak.berdasarkanUUD No 44 tentang pornografi, pornografi  

diartikangambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambarbergerak, 

animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnyamelalui berbagai 

bentuk media komunikasi dan atau pertunjukan dimuka umum,yang memuat 

                                                           
1
P3SPS No. 32 tahun 2002 tentang penyiaran bab II pasal 4 
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kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam 

masyarakat.
2
 Sedangkan Bagi kalangan Industri hiburan,penampilan artis yang 

memperlihatkan lekukan tubuh perempuan maupun menonjolkan bagian tertentu dari 

tubuh yang tidak pantas ditunjukan seperti paha,dada, pantat baik secara vulgar 

maupun tersamar maupun terang-terangan dianggap tidak porno asalkan mendapat 

keuntungan besar dan mendapat kenikmatan, tidak jauh berbeda dengan pendapat 

masyrakat yang mengemari acara seperti ini,asalkan bisa mendapatkan kesenagan itu 

dianggap bukan pornografi. Tangapan yang sangat berbeda ditunjukan oleh kalangan 

masyrakat yang beragama. bahwa tayangan yang memperlihatkan lekukan tubuh 

seperti paha,bokong, dan dada baik tersamar maupun vulgar  merupakan sebuah 

pornografi.  

Hal ini dapat dibuktikan dengan ditegurnya program acara dewasa mata lelaki 

diTRANS 7 oleh KPI. Dimana program acara ini dianggap terlalu vulgar dan sangat 

seronok, berikut deskripsi pelangarannya:    

 “Pada tanggal  4 September 2012  pukul 00.14 WIB tayangan mata lelaki  telah 

melangar pedoman perilaku penyiaran dan Standar Program Siaran, dimana 

terdapat  pelanggaran yang di kategorikan pelangaran menampilkan adegan 

seksul serta norma kesopanan dan kesusilaan.  

Pasal 9 pedoman perilaku penyiaran, lembaga penyiaran wajib menghormati 

nilai dan norma kesopanan dan kesusilaan yang berlaku dalam masyrakat  

Pasal 16 pedoman perilaku penyiaran, lembaga penyiaran wajib tunduk pada 

ketentuan pelarangan dan/atau pembatasan program siaran bermuatan seksual. 

                                                           
2
Undang-undang Dasar No. 44 tahun 2008, Tentang pornografi 
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Pasal 9 standar program  

1) Program siaran memperhatikan norma kesopanan dan kesusilaan yang 

dijunjung oleh kebergaman khlayak baik terkait agama, suku, budaya, usia, 

dan/ atau latar belakang ekonomi.  

2) Program siaran wajib berhati-hati agar tidak merugikan dan menimbulkan 

dampak negatif terhadap keberagaman norma kesopanan dan kesusilaan yang 

dianut oleh masyarakat. 

Pasal 18 huruf H Standar program, mengeksploitasi dan/atau menampilkan bagian-

bagian tubuh tertentu, seperti: paha, bokong, payudara, secara close up dan/atau 

medium shot.” 
3
 

Mata Lelaki merupakan program acara di TRANS 7, program acara ini tayang 

hari selasa jam 00.15. WIB. Berdurasi 30 menit.Dikhususkan pada kalangan yang 

sudah dewasa. Setiap  Episode tema yang diangkat berbeda-beda. Mata lelaki sendiri 

merupakan tayangan yang membahas sesuatu disekitar kehidupan laki-laki, dan 

wanita yang lagi tren.Segala hal tentang keseksian wanita, dimana disegment akhir 

mata lelaki akan memberikan statemen closing sebagai penutup acara.   

 berdasarkan budaya timur yang dianut diIndonesia, dimana terkenal dengan 

keramahaan, tutur kata yang lembut, sopan dalam bergaul, tertutup dalam berpakaian, 

tidak mengumbar aurat, dan sangat kuat dalam agama atau religious yang tinggi. Hal 

ini sangat berbeda dengan ditunjukan acara mata lelaki,dimana terdapat adegan 

eksploitasi tubuh bagian dada dan paha host, yang melenceng dari kebudayaan timur 

yang dianut oleh Indonesia, sedangkan hal berbeda dari segi respon penonton 

tayangan mata lelaki.Respon penonton yang sangat bagus dengan  masuknyaProgram 

acara Mata lelaki dalam Top 10 program Dokumenter berdasarkan AGB Nielson. 

                                                           
3
RG. Teguran Tertulis Mata Lelaki  di”TRANS 7”.    
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Dengan rating 1,5 % dengan jumlah penonton rata-rata 63,000.
4
 Padahal acara  ini 

merupakan acara yang mengandung banyak polemik antara pro dan kontra terhadap 

acaranya. Dikerenakan melanggar norma kesusilaan dan kesopanan serta melanggar 

peraturan UUDNegara Republik Indonesia tentang penyiaran, hal tersebut akan  

menimbulkan opini.  

Kalangan mahasiswa memiliki kekuatan moral (Moral Force ) moral disini 

diartikan peran mahasiswa membela masyrakat terhadap kebijakan pemerintah dan 

pro pada masyrakat selain itu mahasiswa merupakan kalangan yang akan memajukan 

bangsa indonesia.     

“Mahasiswa merupakan kelompok generasi muda yang mempunyai peran 

strategis dalam kancah pembangunan bangsa, karna mahasiswa merupakan 

sumber kekuatan moral (Moral Force ) bagi bangsa indonesia.”
5
 

Selain Moral Force, mahasiswa memiliki 2 peran penting dalam masyrakat 

yaitu kontrol social (Sosial Control) mahasiswa merupakan kalangan yang memiliki 

jiwa nasionalisme dalam artian disini dia lebih memikirkan lingkungan dari pada diri 

sendiri (Agent Of Change) mahasiswa merupakan kalangan yang memiliki 

kemampuan perubahan dikarenakan mereka menguasai ilmu pengetahuan.
6
 Jika 

melihat pada 3 peran mahasiswa seharusnya mahasiswa harus cepat tanggap pada 

                                                           
4Nielsen Newsletter-Edisi 11-30-nov 2010, p.3. 
5
repository.upi.edu/.../s_ppk_044009_chapture2.pdf di akses senin 27,05,2013 jam 

1.23 Am 

6
Fadjar & Effendy, Dunia perguruan tinggi dan kemahasiswaan (Malang: umm prees 

1998),p.65.  
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masalah-masalah seperti ini dan juga harus berpandangan lebih pro kemasyrakat 

sebagaimana fungsi mahasiswa.   

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik meneliti opini mahasiswa 

mengenai program acara mata lelaki di TRANS 7. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini 

Bagaimana opini mahasiswa mengenai program acara  mata lelaki di TRANS7 ? 

C. TujuanPenelitian 

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan dilakukan penelitian ini untuk 

mengambarkanopini mahasiswa mengenai program acara mata lelaki di TRANS7 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang akan diperoleh dari dilakukan penelitian ini adalah 

sebagai berikut  : 

D.1. Manfaat Akademis 

 Diharapkan dari hasil penelitian ini, bisa dipergunakan sebagai sumbangsih 

pemikiranatau sebagai acuan bagi penelitian lebih lanjut tentang program 

acara televisi. 

D.2. Manfaat Praktis 
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Hasil penelitian ini untuk memperoleh gambaran tentang program acara 

mata lelaki, dan untuk direkomendasi buat praktisi televisi khususnya 

TRANS7 selaku penyiar program acara mata lelaki, agar lebih 

memperhatikan kualitas program acara khusunya program acara mata 

lelaki, agar tonton masyrakat diIndonesia lebih bermanfaat dan bermutu  

E. TINJAUAN PUSTAKA 

E.1. Komunikasi  

Everett M. Rogers, Komunikasi adalah proses dimana suatu ide dialihkan dari 

sumber kepada suatu penerima atau lebih, dengan maksud untuk mengubah tingkah 

laku mereka.
7
 Sedangkan komunikasi  Menurut Harorl D. Lasswell, 1960. 

Komunikasi pada dasarnya merupakan suatu proses yang menjelaskan siapa, 

mengatakan apa, dengan saluran apa, kepada siapa? Dengan akibat apa atau hasil 

apa? (Who? Says what? In which channel? To whom? With what effect?).
8
 

E.2. Jenis - Jenis  Komunikasi 

 Menurut Dedy Mulyana 
9
 ada 5 jenis  komunikasi yaitu sebagai berikut :   

                                                           
7
  Dedy Mulyana, Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar , (Bandung: PT Rosada Karya 

,2005.P, 62.  
8
 Ibid.P, 69. 

9
 Ibid, P.74. 
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E.2.1. Komunikasi Intrapribadi (Intrapersonal Communication) yaitu komunikasi 

yang terjadi dalam diri seseorang yang berupa proses pengolahan informasi melalui 

panca indera dan sistem syaraf manusia. 

E.2.2. Komunikasi Antarpribadi (Interpersonal Communication) yaitu kegiatan 

komunikasi yang dilakukan seseorang dengan orang lain dengan corak 

komunikasinya lebih bersifat pribadi dan sampai pada tataran prediksi hasil 

komunikasinya pada tingkatan psikologis yang memandang pribadi sebagai unik.  

E.2.3. Komunikasi Kelompok (Group Communication) yaitu komunikasi yang 

berlangsung di antara anggota suatu kelompok.  

E.2.4. Komunikasi organisasi (Organization Communication) yaitu pengiriman dan 

penerimaan berbagai pesan organisasi didalam kelompok formal maupun informal 

dari suatu organisasi. 

E.2.5. Komunikasi massa (Mass Communication). Komunikasi massa dapat 

didefinisikan sebagai suatu jenis komunikasi yang ditujukan kepada sejumlah audien 

yang tersebar, heterogen, dan anonim melalui media massa cetak atau elektrolik 

sehingga pesan yang sama dapat diterima secara serentak dan sesaat. Kemudian juga 

menambahkan konteks komunikasi publik. Pengertian komunikasi publik adalah 

komunikasi antara seorang pembicara dengan sejumlah besar orang (khalayak). Yang 

tidak bisa dikenali satu persatu. Komunikasi demikian sering juga disebut pidato, 

ceramah atau kuliah (umum). Beberapa pakar komunikasi menggunakan istilah 

komunikasi kelompok besar (Large Group Communication) untuk komunikasi ini. 
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E.3. Komunikasi Massa 

 Yang dimaksud dengan komunikasi massa ialah komunikasi melalui media 

modern, dan media massa ini adalah surat kabar, film, radio, dan televisi. Hal ini 

perlu dijelaskan, sebab ahli komunikasi, diantaranya Everett M. Rogers, yang 

berpendapat bahwa, selain media massa modern, ada media massa tradisional yang 

meliputi teater rakyat, juru dongeng keliling, juru pantun, dan lain-lain. Juga hal ini 

perlu ditegaskan untuk menghindari kesimpangsiuran dengan adanya anggapan 

sementara orang yang menyatakan, bahwa rapat umum disebuah lapangan juga 

adalah komunikasi massa.
10

 

 Jadi yang diartikan komunikasi massa ialah penyebaran pesan dengan 

menggunakan media yang ditunjukan kepada massa yang abstrak, yakni sejumlah 

orang yang tidak tampak oleh si penyampai pesan. Pembaca surat kabar, pendengar 

radio, penonton televisi dan film, tidak tampak dengan si komunikator. Dengan 

demikian, maka jelas bahwa komunikasi massa, sifatnya “satu arah” (one way 

traffic). Begitu pesan disebarkan oleh komunikator, tidak diketahuinya apakah pesan 

itu diterima, dimengerti, atau dilakukan oleh komunikan. Wartawan surat kabar, 

penyiar radio, penyaiar televisi dan sutradara film tidak mengetahui nasib pesan yang 

disampaikan kepada khalayak itu.
11

 

                                                           
10Onong Unchjana Effendy, Dinamika Komunikasi,(Bandung: PT citra aditya 

bakti,2003),P.52-54. 
11

 Ibid.P,56 
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E.4.  Ciri-Ciri Komunikasi Massa 

Terdapat 5  ciri dalam komunikasi massa yaitu sebagai berikut
12

 : 

E.4.1. Sifat komunikan 

Ciri yang pertama komunikasi massa adalah sifat komunikan, karna 

komunikasi massa itu besifat hiterogen dan anonim dimana tertuju pada 

khalayak yang sangat besar 

E.4.2.  Sifat media massa  

Ciri yang kedua komunikasi massa yaitu Sifat media massa karna sifat 

komunikasi massa yang banyak dan cepat dimana melibatkan komunikator 

dan komunikan yang banyak atau luas 

  E.4.3. Sifat pesan  

  Ciri yang ketiga komunikasi massa yaitu Sifat pesan karna pesan yang 

disampaikan  tidak tertuju pada seseorang atau individu melainkan tertuju 

  Pada khalayak yang banyak atau universal. 

 

 

 

                                                           
12 Effendy, op.cit ,P.52-54. 
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E.4.4.  Sifat komunikator  

Ciri yang keempat dalam komunikasi massa yaitu Sifat komunikator karna 

media massa bukan merupakan individu malainkan sebuah organisasi atau 

lembaga jadi komunikator terlambagakan 

 E.4.5. Sifat efek 

Ciri komunikasi massa yang kelima yaitu Sifat efek karna komunikator 

yang sangat berperan untuk menentukan efek komunikasi apa yang 

diinginkan. 

E.5.  Fungsi Komunikasi Massa 

Horland D. Lasswell mendefinisikan 3 fungsi komunikasi massa yaitu sebagai 

berikut
13

 : 

E.5.1. Surveillance atau pengawas  

Media massa sebagai pengamat lingkungan sederhananya sebagai 

pemberi informasi kepada masyrakat diluar jangkaun penglihatan masyrakat  

luas 

 

 

  

                                                           
13Ibid,p.45 
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E.5.2. Correlation atau kegiatan menghubungkan 

Media massa sebagai penghubung masyrakat satu dengan masyrakat lain 

untuk tujuan bersama. 

E.5.3. Tranmisi kultural  

Fungsi tranmisi cultural adalahsebagai pendidikan dan pewarisan budaya 

maksudnya media massa memiliki peran untuk menigkatkan keutuhan sosial 

dan mengurangi resiko ketidakpastian. 

Wright menambahkan 1 lagi fungsi komunikasi massa yaitu  fungsi 

Hiburan atau Entertaiment   fungsi ini adalah sebagai sarana untuk menghibur 

diri dan menghilangkan kejenuhan dikala penat. 

E.6. Jenis Media Massa 

  Media massa terbagi menjadi dua bentuk yaitu cetak dan elektronik.  

Media massa cetak yaitu seperti  majalah, koran, dan lain-lain, sedangkan 

media massa elektronik yaitu seperti radio, film dan televisi.  

 Adapun yang dimaksud dari media cetak. media cetak adalah media yang 

terdiri dari lembaran-lembaran kertas, gambar, kata-kata yang tanpa 

menggunakan energi elektromekanis. Antara lain poster, Poster adalah suatu 

kertas karton besar, biasanya dengan gambar atau diagram dan beberapa kata 

singkat sebagai keterangan atau informasi, dimana masyarakat lebih mudah 
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memahami apa isi dari informasi tersebut, sedangkan media massa elektronik 

adalah Semua alat media yang menggunakan energi elektromekanis, baik 

pengguna akhir atau penonton dalam mengakses konten. Hal ini berbeda 

dengan media cetak, yang tidak membutuhkan energi elektromagnetis untuk 

diakses oleh pengguna akhir dalam bentuk cetak.  

E.7. Televisi Sebagai Media Massa  

Televisi merupakan media populer yang dianggap sebagai media 

penyampain pesan kepada khalayak yang paling efektif. Televisi dianggap 

sebuah teknologi modern yang paling efektif untuk menyampaikan informasi 

atau berita kepada khalayak. Televisi dianggap bukan barang mewah lagi 

sehingga semua orang disetiap rumahmemiliki teknologi yang satu ini. Audio 

dan visual yang dimiliki oleh perangkat teknologi ini membuat masyarakat 

senang memilikinya sehingga dapat dijumpai dimana saja. Selain itu, karena 

jangkauannya yang luas dalam menyampaikan suatu informasi atau berita 

maka teknologi ini dipilih karena fungsinya yang tidak terbatas oleh ruang 

dan waktu. Zaman dahulu sebelum ditemukannya televisi, kita akan 

mendapatkan kabar dari daerah atau Negara lain akan sangat lama, sekarang 

dengan adanya televisi kita dapat dengan cepat mendapatkan kabar dari 

manapun dengan melihat kejadian tersebut melalui media yang satu ini. 

Fasilitas yang dimiliki oleh televisi seperti audio dan visual membuat  
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teknologi ini sangat disenangi oleh masyarakat, apalagi sekarang bentuk 

televisi sudah semakin ekonomis dan layarnya pun sudah bisa 

menghadirkan yang berwarna dan berdimensi tidak sama dengan halnya 

dulu yaitu hitam putih. Oleh karena kedekatan media yang satu ini 

dengan masyarakat, maka setiap stasiun televisi berlomba-lomba untuk 

menampilkan tayangan-tayangan yang semenarik mungkin untuk 

menarik perhatian dari masyarakat.  

Dengan adanya televisi, seseorang bisa duduk berjam-jam 

menyaksikan tayangan yang digemarinya menghabiskan waktunya 

dibandingkan dengan waktu yang digunakan untuk kumpul bersama 

keluarga atau pasangannya, bekerja, belajar, ataupun melakukan 

rutinitas lainnya. Media televisi memang memiliki posisi istimewadalam 

masyarakat. Keistimewaan itu dapat dilihat dari karakteristiknya yang 

memberikan kemudahan maksimal kepada khalayaknya. Hal ini dapat 

dipahami mengingat untuk memperoleh informasi atau berita khalayak 

tidak perlu keluar rumah, bersifat gratis, tidak memerlukan kemampuan 

baca yang tinggi, dan mencapai khalayak yang heterogen sekaligus. 

Singkatnya, televisi lebih mampu untuk mempengaruhi kehidupan kita 

lebih dari hal lain.
14

 

                                                           
14Morissan, M.A,  manajemen media penyiaran. strategi mengelola radio & televisi 

(Jakarta : Kencana 2008),p.1. 
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E.8. Macam-Macam Asumsi Mengenai Audience 

Hebert Blumer (1939) adalah yang pertama mendefinisikan massa secara 

formal sebagai jenis baru dari bentukan social dalam masyrakat modern, dan 

membandingkannya dengan bentukan lain, terutama kelompok, kerumunan dan 

public. Dalam kelompok group kecil, semua anggota saling mengenali satu sama lain, 

sadar akan keanggotan mereka, berbagai nilai yang sama, memiliki struktur hubungan 

tertentu yang selalu stabil, dan berinteraksi untuk mencapai tujuan tertentu. 

Kerumunan (crowd) umumnya jumlahnya 

lebih besar, tetapi terbatas dalam lingkup yang dapat diamati dalam ruang 

tertentu. Bagaimanapun, kerumunan mungkin ini bersifat sementara dan jarang sekali 

terbentuk kembali dengan komposisi social. Mereka dapat bertindak, tetapi 

tindakannya sering kali memiliki karakter yang emosional dan tidak rasional. 

Bentuk ketiga yang diamati blumer sebagai public (public) biasanya relative 

besar, sangat tersebar, dan tahan lama. Public cenderung terbentuk sekitaran isu atau 

masalah dalam kehidupa umum, dan tujuan utamanya adalah untuk membangun 

kepentingan atau opini dan untuk mencapai perubahan politik. Ini adalah elemen 

ensesial dalam politi demokrasi liberal modern dan berhubungan dengan munculnya 

surat kabar „borjuis‟ atau kepartaian sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. 

Istilah massa mengambil beberapa cirri dari khalayak baru film dan radio (dan 

dalam beberapa hal termasuk pers popular) yang tidak dicakup oleh ketiga konsep 
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tersebut. Khalayak baru biasanya lebih besar dari pada kelompok, kerumunan, 

maupun public. Khalayak ini sangat tersebar dan anggotanya biasanya tidak dikenal 

satu sama lain maupun tidak dikenali oleh siapa pun yang menghadirkan khalayak 

ini. Khalayak ini kurang memiliki kesadaran diri dan tidak ada identitas pribadi, serta 

tidak mampu bertindak bersama dengan cara yang teratur untuk mengamankan 

tujuan. Hal ini ditandai bergerak ini ditandai dengan komposisi yang berubah didalam 

batasan yang juga berubah. Khalayak tidak bergerak dengan sendirinya, tetapi lebih 

kepada‟bertindak karena‟ (dan sehinga menjadi objek manipulasi). Khalayak 

umumnya heterogen dalam hal yang terdiri atas sejumlah besar orang dari berbagai 

strata social dan kelompok demografi, tetapi juga homogeny dalam hal pilihan 

objek ketertarikan tertentu dan menurut persepsi mereka yang ingin 

melakukan manipulasi.  

Khalayak media massa bukanlah satu-satunya bentukan social yang 

dapat dirincikan seperti ini dikarena kata-kata „massa‟ terkadang diberikan 

kepada konsumen, seperti dalam istilah‟pasar massa‟ atau kepada sekelompok 

besar pemilih (pemilihan massal). Bagaimanapun, penting bahwa kesatuan 

semacam ini juga sering kali berhubungan dengan khalayak  media dan bahwa 

media massa juga digunakan untuk mengatur perilaku konsumen dan politik.
15

       

                                                           
15

 Denis Mc Quail, op.cit. P, 63-64. 
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  Ciri-ciri audience memiliki sejumlah besar penonton pembaca dan 

lain-lain, sangat tersebar, Non- interaktif dan hubunganya anonim bagi satu 

sama lain, komposisinya heterogen, tidak teratur atau bertindak sendiri dan 

objek pengaturan dan atau manipulasi media.
16

   

Ada beberapa teori komunikasi massa audience yang perna 

dikemukakan Malvin De Fleur dan Sandra  Ball Rokeach (1998) melihat efek 

media massa ada dua catatan yaitu interaksi audience dan bagaimana tindakan 

audience terhadap isi media.  

Ada tiga teori yang menjelaskan disini yaitu :Individual Differences Perspective, 

Social Categories Perspective, dan Social Relation Perspective
17

 

1. Individual Difference Perspective menggambarkan perilaku audience dimana 

tidak ada audiens yang merespon pesan relatif sama. individu berbeda dan 

tergantung pada kondisi psikologis individu, yang berasal dari pengalaman 

masa lalunya.     

2. Social Categories Perspective, audiens yang mengikuti perkumpulan  

sosial cenderung memiliki kesamaan norma sosial, nilai, dan sikap. Masing-

masing individu memiliki kecenderung yang sama pula dalam merespon pesan, 

                                                           
16Ibid.P,54 

17
Nurudin, Pengantar Komunikasi massa.(Jakarta: PT Rajagrafindo persada 

2007).P,181-182. 
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seperti yang dilakukan anggota kelompok lain dalam perkumpulan sosial. 

Kombinasi dari kedua 

3. Social Relation Perspective yang merupakan hasil penelitian PaulLazarfeld, 

Bernard Berelson, dan Elihu Katz mengemukakan bahwa hubungan informal 

mempengaruhi audiens. Dampak komunikasi massa yang diberikan, diubah 

dengan sangat hebat oleh individu yang mempunyai kekuatan hubungan sosial 

dengan anggota audiens. Hasilnya, individu dipengaruhi oleh sikap dan perilaku 

individu anggota audiens yang didapatkannya dari media massa. Sehingga, 

antarindividu saling mempengaruhi satu sama lain dan menghasilkan respon 

yang hampir sama. perspektif ini akan menghasilkan pendekatan komunikasi 

massa Harold D. Lasswell “who says what to whom with what effect” (siapa 

mengatakan apa kepada siapa dan efeknya bagaimana) 

E.9. Penonton Program Feature Sebagai Audience 

      Program acara adalah segala sesuatu yang ditayangkan  televisi untuk 

memenuhi kebutuhan penonton. Program acara disini bisa diartikan sebagai 

produk atau barang (goods ) atau pelayanan (services) yang dijual 

kepadapenonton dan kepada pemasang iklan. Penonton merupakan tolak ukur 

dari baik tidak sebuah program acara, semakin banyak penonton maka semakin 

baik program acara tersebut, sedangkan semakin sedikit penonton maka 
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program acara itu tidak baik. Keuntungan dan pendapatan stasiun penyiaran 

sangat dipengaruhi oleh program acaranya.
18

 

E.9.1. Jenis- Jenis Program Acara 

 Program acara merupakan sumber pendapatan dan keuntunganstasiun 

penyiaran, Sehingga pengelola siaran televisi harus dituntut memilikikreativitas 

seluas mungkin untuk menghasilkan berbagai program acara yang menarik 

penonton. 

 

 

Jenis Program acara dapat dikelompokan menjadi dua bagian besar yaitu : 

E.9.1.1. Program informasi  (Berita) Program informasi merupakan segala program 

yang bertujuan memberikan informasi kepada penonton.  

Program informasi  dibagi menjadi 2 jenis yaitu: 

a. Berita keras (Hard news)  

Berita keras merupakan segala informasi penting danatau menarik 

yang harus segera siarkan oleh media penyiaran, dikarenakan sifatnya 

yang harus segera diketahui penonton. Contohnya : Berita langsung 

                                                           
18

 Morissan,op.cit,p. 199. 
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(Straight news) suatu berita yang singkat yang hanya mengandung 5 

W+1H (who, what, where, when, why,dan how)  terhadap suatu yang 

diberitakan.  Feature berita yang ringan tapi menarik. 

b. Berita lunak (Soft news) 

Berita lunak atau soft news adalah segala informasi yang penting dan 

menarik tapi tidak harus segera tayangkan. Contohnya : current affair 

adalah program informasi yang penting tapi dibuat secara mendalam, 

megazine  program yang hampir sama dengan Feature tapi waktu siarnya 

agak lama, dokumenter adalah program informasi yang bertujuan untuk 

pendidikan dan pembelajaran, talk show adalah program acara yang 

melibatkan 1 atau lebih yang membahas sesuatu tema tertentu, dan di 

pandu oleh pembawa acara (host). 

E.9.1.2. Program hiburan 

Program hiburan adalah segala bentuk siaran yang bertujuan untuk 

menghibur penonton. Program yang termasuk dalam tayangan hiburan adalah 

drama, permainan (game), musik, pertunjukan, dan lain-lain yang bertujuan 

untuk menghibur penonton. 

 

 



21 
 

Jenis Program Televisi
19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
19 Ibid,p. 215 

Program TV 

Informasi 

Hiburan  

Hard news  

( straight news, fetures, 

infotainment) 

 

Soft news  

( straight news, fetures, 

infotainment) 

 

 

Musik  

Drama  

(sinetron, 

film 

cartoon) 

Permaina-

n  

Pertunjukan  

(sulap,lawak,tarian, 

dll) 

 

Quis  

ketangkasan 

Reality show 

Hidden camera 

Competition show 

Relationship show 

Fly on the wall 

Mistik  
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E.10. Program Acara Mata Lelaki 

 Mata lelaki merupakan program acara dewasa yang membahas seputar 

kehidupan lelaki dan wanita dan segala hal tentang keseksian wanita.  Mata 

Lelaki merupakan program lama yang  pertama kali disiarkan pada tanggal 30 

Juni 2010 hingga sekarang. Program Mata Lelaki ini sempat beberapa kali 

mengalami ganti jam tayang tapi tetap di atas jam 22.00 WIB. 

Mata Lelaki merupakan kategori program acara  news feature dan megazine 

program, yaitu khusus menayangkan beragam informasi seputar hal-hal 

menarik dari pandangan laki-laki. mata lelaki merupakan program acara yang 

memiliki banyak penonton. Ini di dasarkan dari rating yang dikemukakan AGB 

Nielsen,  1,5 jumlah penonton rata-rata 63,000.
20

 

mata lelaki merupakan program di Trans 7  yang hadir setiap selasa jam 00.30 

WIB. Meski tayangan ini disiarkan larut malam tayangan ini tidak luput dari 

teguran KPI dimana dianggap melanggar adegan seksual serta norma 

kesopanan dan kesusilaan seperti yang dikutip dari Nina Mutmainnah (2012) 

kordinator bidang isi siaran KPI  sebagai berikut : 

 “adegan mengexsplotasi  bagian tubuh tertentu bukan berarti bisa 

bebas   ditayangkan pada jam malam. Ada aturan yang tidak 

memperbolehkan explotasi bagian tertentu di jam apapun”
21

 

 

 Tayangan ini juga mendapatkan laporan dari Ayu Rahayu tahun 2012 

diruang apreasi KPI. Berikut deskripsi laporannya : 

                                                           
20

 Nielsen,op.cit.p.3. 
21 Ayu Rahayu. Laporan keruang apresiasi KPI. 12, oktober, 2012.  
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    “Mata lelaki adalah sebuah program dewasa, terlalu mengandung unsur 

pornografi dengan bahasa acara yang tidak layak diajarkan bagi siapa saja. 

Karna bahasanya mengandung unsur SEX. Dan pakaian pembawa acaranya 

yang terlalu seronok / vulgar. Membawakannya juga terlalu seperti wanita 

pengoda/ nakal. Karena ada acara ini.. anak saya yang menginjak remaja 

bahkan yang masih umur 10 tahun, malam hari terbagun, bahkan tidak 

tidur untuk melihat acara tv ini. Yang lebih parah lagi, suami saya juga ikut 

nonton. Saya sebagai istri menasehati dengan baik, malah akhirnya kami 

sekeluarga bertengkar”.
22

 

 

 Berdasarkan data diatas bahwa tayangan ini sarat antara pro dan kontra 

dikarenakan tayangan ini melanggar norma kesusilaan dan kesopanan serta 

pedoman prilaku penyiaran dan standar program siaran (P3SPS) 

E.11. Opini Mahasiswa Mengenai Program Acara Feature  

E.11.1. Pengertian Opini  

 Berbicara mengenai opini kita harus memahami lebih dulu mengenai 

pengertian opini. Untuk memahami opini secara lebih mendalam, kita harus 

memahami beberapa pengertian opini menurut para ahli yaitu sebagai berikut:      

 Cultip dan Center  mengartikan opini yaitu: 

“opini atau opinion adalah suatu ekspresi tentang sikap mengenai 

suatu masalah yang bersifat kontroversial”.
23

 

 

  Dari pengertian ini,  Cultip Dan Center lebih menjelaskan bahwa opini 

atau opinion akan muncul ketika seseorang merasakan sesuatu hal yang salah. 

Sedangkan   McQuil  mengartikan opini yaitu : 

                                                           
22RG. Teguran Tertulis Mata Lelaki  di TRANS 7. 12, oktober, 2012. 
23

Santoso Sastropoetro,pendapat publik,pendapat umum,dan pendapat khalayk dalam 

komunikasi sosial. (Bandung :Remadja Karya CV,1987),p. 41. 
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“Opini adalah sebuah pertayaan preferensi terhadap satu pihak 

atau argumen atau pilihan yang ada. Biasanya hal ini bersifat 

kognitif sebagaimana juga evaluatif.
24

 

   

  Berdasarkan pengertian McQuil disini opini muncul ketika 

membutuhkan sebuah jawaban, sedangkan Sunarjo berpendapat sebagai 

berikut :  

“Opini atau pendapat merupakan jawaban terbuka (overt) terhadap 

suatu persoalan atau issue ataupun jawaban yang dinyatakan 

berdasarkan kata-kata yang diajukan secara tertulis maupun 

lisan”.
25

 

 Berdasarkan pengertian yang dijelaskan Sunarjo hampir sama 

dengan pendapat Cultip dan Center sama-sama menekankan opini muncul 

ketika ada sesuatu persoalan yang kontroversial. Sedangkan  menurut 

Sastroetro  mengartikan opini yaitu : 

 “Opini atau pendapat dapat diidentifikasi sebagai suatu peryataan 

atau   sikap dalam kata-kata. Suatu sikap dapat dinyatakan sebagai 

disposisi seseorang atau kecenderungan untuk bertindak (to act) 

atau membalas tindakan (react).”
26

 

  

Dari pengertian ini dapat ditafsirkan bahwa opini itu muncul karna 

sikap seseorang melalui kata-kata. Sedangkan William Albig dalam buku 

Sunarjo  menyatakan sebagai berikut  

“Opini itu dinyatakan kepada sesuatu hal yang kotroversial atau 

sendikit-dikitnya terdapat pandangan yang berlainan mengenai 

masalah tersebut”.
27

 

 
                                                           
24

 Dennis McQuil, Teori Komunikasi Massa. (Jakarta : Salemba Humanika, 2011),P. 

279. 
25

 Djoenaesih S. Sunarjo, SU. Opini publik (Yogyakarta :liberty,1984 ),p.85. 
26Sastropoetro, op.cit,p. 51. 
27Sunarjo,op.cit,p.31 
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Dari pengertian ini hampir sama dengan pendapat Cultip dan center sama 

menekankan opini muncul karna suatu yang kontroversial. Berdasarkan lima 

pengertian opini menurut para ahli, maka peneliti mengambil kesimpulan bahwa 

opini merupakan  expresi seseorang tentang permasalahan yang kontroversial 

yang dinyatakan dengan tulisan maupun lisan. 

E.11.2. Unsur-Unsur Opini 

Berdasarkan opini yang telah diartikan peneliti maka peneliti mengambil 

kesimpulan bahwa ada dua unsur yang mempengaruhi opini yaitu: 

1. Permasalahan yang kontroversial 

2. Pernyataan 

Opini merupakan suatu jawaban terbuka (overt) terhadap suatu 

permasalahan yang kontroverisal dimana jawaban tersebut dinyatakan dalam 

bentuk tertulis maupun secara lisan. 

Opini memiliki yang unsur melekul yaitu
28

 :  

A. kepercayaan (Belife)   

 Kepercayaan secara umum dapat dipandang sebagai kemungkinan subjektif, 

yang diyakini individu bahwa suatu objek atau peristiwa memiliki karakteristik 

tertentu. kepercayaan akan sesuatu misalnya masyrakat lebih mempercayai pada 

tayangan televisi, karna sifat televisi yang bisa mempengaruhi pikiran penonton.  

 

 

                                                           
28

 Ibid, p. 89. 
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B.   Sikap ( Attitude) 

Sikap (Attitude) adalah Merupakan  pandangan atau sikap perasan akan 

sesuatu objek disertai kecenderungan inggin bertindak, mengenai apa yang 

dirasakan seseorang. 

Ciri-ciri sikap (Attitude) yaitu sebagai berikut : 

1. Sikap itu dipelajari  

Sikap merupakan hasil yangdipelajari 

2. Memiliki kestabilan (Stabilty) 

Sikap yang pada awalnya dipelajari, kemudian menjadi lebih kuat 

melalui pengalaman, akhirnya menjadi tetap dan stabil. 

3. Personal-Sociental Significance. 

Sikap / attitude melibatkan hubungan antara seseorang dan orang lain 

dan antara orang dan benda/barang atau situasi tertentu. 

4. Berisi Cognisi dan Affeksi  

komponen  cognisi dari sikap adalah berisi informasi yang factual 

misalnya obyek itu dirasakan menyenangkan atau tidak menyenagkan. 

Sedangkan seperti yang kita ketahui komponen affeksi menyangkut 

perasaan-perasaan tertentu misalnya ketakutan kedengkian, simpati, 

antipati, dan sebagainya.  
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5. Approach- Avoidance directionality 

Contoh apabila seseorang memiliki sikap yang favorable terhadap sesuatu 

obyek, mereka akan mendekati dan membantunya, tapi sebaliknya 

seseorang memiliki sikap unfavorable, mereka akan menghindarinya 

6. Persepsi  

Persepsi merupakan akar dari opini, Persepsi ditentukan oleh faktor-faktor 

seperti misalnya : 

a. Latar belakang budaya 

b. Pengalaman masa lalu 

c. Nilai-nilai yang dianut 

d. Berita-berita yang berkembang  

Persepsi merupakan Proses memberi makna pada  sensasi ( apa yang 

ditangkap oleh alat indra) sehingga manusia mendapatkan pengetahuan yang 

baru. Misalnya seseorang menonton program acara televisi dan mereka 

memberi respon dari tayangan yang dia tonton. 

E.11.3.Proses Terbentuknya Opini 
29

 

Jika merunut pada pengertian opini, maka perlu diketahui proses 

pembentukan opini. Proses pembentukan opini 3 hal yaitu:  

Fakta dan data 

                                                           
29

Ibid,P. 87. 
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Fakta dan data merupakan tahap awal pembentukan sebuah opini, 

ditahap ini masih beutuknya berupa suatu permasalahan yang belum di 

pernyatakan.   

Rekonstruksi dari keadaan 

Pengambaran ulang realitas yang terjadi. Dalam tahap ini 

pengambaran ulang permasalahan dan ada tindakan untuk melontarkan 

pernyataan tapi belum dinyatakan.  

1. Reaksi atau Sikap  

Individu sebagai komunikator maupun komunikan, hal mana 

ditentukan lebih lanjut tentang komunikasi serta masing-masing situasi 

komunikan maupun komunikator sendiri. Dalam proses ini pemaknaan 

tentang permasalahan dan ada peryataan yang dilontarkan sehingga 

timbul sebuah opini. 

E.11.4.    Mahasiswa 

Mahasiswa secara sederhana adalah sekelompok masyrakat yang 

tengah menempuh pendidikan formal ditingkat perguruan tinggi. 

Mahasiswa merupakan kalangan yang mempunyai peran dalam 

membangun bangsa Indonesia karna dianggap memiliki sumber kekuatan 

moral (Moral Force). 

“Mahasiswa merupakan kelompok generasi muda yangmempunyai 

peran strategis dalam kancah pembagunan bangsa, karena mahasiswa 
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merupakan sumber kekuatan moral (moral force) bagi bangsa 

Indonesia.”
30

 

Mahasiswa mempunyai tempat tersendiri di dalam tubuhmasyarakatyang 

berarti bukan bagian yang terpisahkan dari lingkungan masyarakat itu sendiri. Oleh 

karena itu, mahasiswa dapat dirumuskan perihal peran dan fungsi mahasiswa untuk 

peradaban Bangsa Indonesia 

E.11.5. Peran dan Fungsi Mahasiswa  

Mahasiswa memiliki posisi yang sangat strategis. Paling tidak mahasiswa 

memiliki dua faktor yang sangat berperan. merujuk pada  Abdul Malik Fadjar 

dan Muhadjir Effendy, mahasiswa memiliki dua peran yang sangat penting 

yaitu: 

a.  Agent perubahan (Agent Of Chage)  

“Mereka adalah aset massa depan bangsa, karena merekalah yang 

paling punya peluang menguasai ilmu pengetahuan, dimana 

keduanya-duanya menjadi alat penyelesaian utama tantangan 

kehidupan berbangsa massa kini dan mendatang.”
31

 

 

 

b.  Kontrol social  ( Agent Of Social Control) 

“Mahasiswa merupakan kelompok strategis yang memiliki 

peluang untuk mengembangkan idealismenya. Dan hanya dengan 

idealismenya yang berkembanglah jiwa dan semangat 

nasionalismenya itu bisa tumbuh dengan subur paham bangsa dan 

hakekatnya adalah faham yang menyadarkan kepada upaya untuk 

                                                           
30repository.upi.edu/.../s_ppk_044009_chapture2.pdf di akses senin 27, April ,2013  

31Fadjar & Effendy,op.cit.p.65. 



30 
 

membangun solidaritas bersama, memikirkan dan memenuhi 

kebutuhan bersama.”
32

 

 

Selain Agent Perubahan (Agent Of Chage) dan Kontrol Social ( Agent 

of social control ) ada 1 lagi fungsi dan peran mahasiswa yang tidak 

kalah penting yaitu  MahasiswasebagaiGuardianofValue, 

karnaMahasiswaberperansebagaipenjaganilai-nilai moral di dalam 

masyarakat. 

Nilai-nilai yang harus dijaga mahasiswa adalah nilai-nilai yang bersifat 

mutlak serta tidak ada lagi keraguan di dalamnya.Sebagai Agen Guardian of 

Value, sudah seharusnya mahasiswa menjadi contoh yang baik dilingkungan 

masyarakat serta juga menjadi bagian untuk mencegah hal-hal yang 

merusaknilai-nilai moral yang saat ini sedang merongrong kehidupan para 

pemuda.
33

 

Berdasarkan pengertian opini dan pengertian mahasiswa, maka 

peneliti mangambil kesimpulan, bahwa opini mahasiswa adalah expresi 

sekelompok masyrakat yang menempuh pendidikan formal di perguruan 

tinggi terhadap permasalahan kontroversial yang dinyatakan dengan 

tulisan maupun kata-kata 

E.12.  Definisi Konseptual 

                                                           
32Ibid,p. 66 
33News.detik.com. Peranan Mahasiswa Dalam Peradaban Indonesia. 20, Mei, 2011. 

http://news.detik.com/read/2011/06/20/120017/1663821/471/3/peranan-mahasiswa-dalam-peradaban-indonesia
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E.5.1. Opini merupakan expresi seseorang tentang permasalahan yang 

kontroversial yang dinyatakan dengan tulisan maupun kata-kata 

E.5.2. Opini mahasiswa adalah expresi sekelompok masyrakat yang menempuh 

pendidikan formal ditingkat Perguruan Tinggi terhadap permasalahan 

kontroversial yang dinyatakan dengan tulisan maupun kata-kata 

E.5.3. Program acara mata lelaki adalahsebuah program acara dokumenter, yang 

disiarkan Trans 7 yang berisikan materi dewasa yang membahastentang 

kehidupan wanita dan keseksian wanita yang diambil dari sudut pandang mata  

laki-laki. 

E.5.4.  Fokus penelitian yakni salah satu faktor penting dalam suatu penelitian adalah 

untuk menentukan focus dalam penelitian. Perlunya ini adalah untuk 

membatasi studi pada penelitian sehingga obyek yang akan diteliti tidak 

melebar dan terlalu luas. Berdasarkan uraian diatas maka fokus penelitian ini 

adalah bagaimana opini mahasiswa mengenai program acara mata lelaki di 

Trans 7. 

 

 

 

 

   

F. METODE PENELITIAN 
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 F.1. Pendekatan Kualitatif 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. 

Menurut Bogdan dan Taylor, pendeatankualitatif merupakan prosedur penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata yang tertulis atau lisan dari orang-

orang dan perilaku yang dapat diamati.
34

 Pendekatan kualitatif memiliki 10  

karakteristik yaitu Latar Alamiah, Manusia sebagai Alat (Instrument), Metode 

Kualitatif, Analisa Data Secara Induktif, Teori dari Dasar ( grounded theory ), 

Deskriptif, Lebih Mementingkan Proses dari pada Hasil, Adanya Batas yang 

Ditentukan oleh Fokus, adanya Kriteria Khusus untuk Keabsahan Data dan Desain 

yang Bersifat Sementara. 
35

 

F.2.  Jenis Penelitian  

Penelitian ini menggunakan  jenis penelitian deskriptif, dimanapenelitian ini 

bersifat untuk mengumpulkan, mengambarkan, dan menganalisis data yang pada 

dasarnya bersifat kualitatif. Data yang bersifat Kualitatif  yang dimaksud disini 

adalah  pada cara perolehan data yang dihasilkan dari  wawancara yang masih bersifat 

variable-variable responden, kemudian data akan dianalisis, digambarkan  secara 

Deskriptif.    

F.3. Lokasi Penelitian  

                                                           
34Lexy J Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif ( Bandung:Remaja Rosdakarya 

1994),p.3. 
35

 Ibid.p.12 
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Penelitian ini menggunakan subyek mahasiswa asal bulungan kalimantan 

utara alasan memilih dikarenakan budaya disana masih  kental dengan budaya 

melayu, dimana budaya melayu memegang ajaran agama islam yang sangat kuat, dan 

juga cara berpakaianya yang tertutup.  merujuk dari itu peneliti memilih lokasi 

penelitian asrama mahasiswa marudung putra yang berada di perumahan bukit hijau 

blok D no 71 malang dikarenakan asrama ini merupakan salah satu tempat tinggal 

mahasiswa bulungan.  

F.4. Subyek Penelitian  

Subjek penelitian ini adalah mahasiswa yang tinggal di asrama mahasiswa 

marundung putra alasannya dikarenakan mereka terdiri dari berbagai jurusan,   

budaya didaerah asal mereka masih kental akan budaya timur dimana dikenal 

berpakaian tertutup, dan juga mahasiswa asal Bulungan  diharapkan dapat 

membangun daerah menjadi lebih baik    : 

a. Mahasiswa yang tinggal diasrama marundung putra malang dan masih aktif 

kuliah. 

b. Menonton tayangan mata lelaki minimal dua kali 

Berdasarkan riset yang dilakukan kesubyek penelitian yang berjumlah 

10mahasiswa, yang sesuai dalam kriteria didalam penelitian ini berjumlah 5 

mahasiswa. Maka penelitian ini menggunakan 5 mahasiswa sebagai subyek 

penelitian. 
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F.5. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan cara peneliti untuk mengumpulkan 

semua data baik tertulis maupun tidak tertulis yang  dibutuhkan dalam penelitian 

ini. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu : 

1. Wawancara  

Dalam penelitian ini teknik utama mengumpulkan data yaitu teknik 

wawancara. Wawancara disini menggunakan wawancara tatap muka 

dikarenakan peneliti ingin lebih mengetahui secara mendalam mengenai 

opini informan penelitian.. Dalam tahap ini peneliti menyiapkan draft 

pertayaan sebelum melakukan wawancara terhadap informan penelitian ini. 

Data yang dihasilkan dari wawancara disini berupa data yang bersifat 

variable-variable informan. 

2. Dokumentasi 

Dokumentasi disini digunakan sebagai penguji keabsahan data. 

Pengumpulan data dokumentasi berupa tulisan-tulisan berbentuk catatan, 

rekaman suara, foto program mata lelaki,  dan juga akses data-data dari 

internet yang bersangkutan dengan penelitian ini. 

 

F.6.  Teknik Analisa Data 
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Dalam menganalisa data penelitian ini, peneliti mengacu pada Model 

Analisis Interaktif (Miles dan Huberman). Model Analisis interaktif  ini terdiri 

dari 3 hal utama yaitu : 

a. Reduksi Data 

Reduksi data sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada 

penyerdahanan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari 

catatan-catatan tertulis dari lapangan. Dengan reduksi data memudahkan 

penelitian untuk mengumpulkan data penelitian di lapangan. Dalam proses ini 

peneliti memilih bagian data yang mana yang diberi kode dan 

penkategorisasian sehingga memudahkan peneliti untuk melakukan proses 

selanjutnya 

b. Display Data 

Display data dimakni oleh Miles dan Huberman (1992) sebagai sekumpulan 

informasi tersusun yang memberi kemungkinan  adanya penarikan 

kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dalam proses ini data telah di susun 

dan telah diberi kode dan dikategorisasikan 

c. Verifikasi dan Penarikan Kesimpulan  

Tahap akhir proses pengumpulan data adalah verifikasi dan penarikan 

kesimpulan, yang dimaknai sebagai penarikan arti data ditampilkan. Mengacu 

pada Miles dan Huberman bahwa seorang peneliti berkompeten akan 
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menangani kesimpulan-kesimpulan itu dengan longar, tetap terbuka dan 

skpetis, tetapi kesimpulan sudah disediakan, mula-mula tidak jelas, namun 

meningkat lebih rinci dan mengakar dengan kokoh.
36

 Dalam proses ini 

peneliti sudah menyusun data sesuai tema yang difokuskan dalam penelitian 

ini dan kesimpulan telah disediakan, namun tidak jelas, dan kemudian 

meninggkat ke lebih rinci sehingga menghasilkan data yang lebih kokoh 

F.7. Teknik Keabsahan data 

Untuk mendapatkan data yang valid penelitian ini mengunakan keabsahan 

data yakni Triangulasi sumber. Tehnik ini membandingkan atau mengecek ulang 

derajat kepercayaan suatu informan yang diperoleh dari sumber-sumber yang 

berbeda.
37

hasil data yang diperoleh dan dikumpulkan oleh peneliti saat penelitian, 

kemudian  dilakukan pengkategorisasian antara sudut pandang yang sama, dan sudut 

pandang yang berbeda dan yang terlihat lebih spesifik kemudian dari proses tersebut 

dilakukan penarikan kesimpulan. 

Peneliti sebelumnya telah melakukan pengkodingan dan atau 

mengkategorisasian hasil wawancara yang telah dilakukan dengan informan. 

Selanjutnya peneliti memilih dan memisahkan hasil wawancara menurut sudut 

                                                           
36Muhammad Idrus, metode penelitian ilmu sosial. ( Jakarta: Erlangga 2009) ,p. 147-

151 
37Rachmat.Kriyantono. Tehnik praktis: Riset komunikasi.(Jakarta: Prenada Media 

Grup2007).P,71. 
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pandang atau jawaban informan yang sama berdasarkan hasil penelitian, dengan 

begitu peneliti mudah melakukan proses penarikan kesimpulan. 

 

 


