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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

Perkembangan teknologi komunikasi saat ini berkembang sangat pesat 

dan mudah. Hampir semua orang dapat berkomunikasi dengan cepat dan 

mudah karena perkembangan teknologi komunikasi selalu berinovasi dari 

waktu ke waktu. Berbagai media komunikasi memudahkan kita untuk 

menerima pesan apapun yang dikirimkan dari mana saja. Kita bisa 

mengetahui apa yang terjadi dibelahan bumi hampir pada saat bersamaan. 

Ditengah-tengah era kemajuan teknologi saat sekarang ini intensitas 

kebutuhan akan informasi menjadi semakin meningkat. Pada perkembangan 

saat ini serta ditunjang dengan rasa keingintahuan masyarakat yang sangat 

besar terhadap sebuah informasi terbaru, sekarang ini komunikasi massa 

dirasa sangat penting bagi masyarakat. Untuk itulah media massa (radio, 

televisi, surat kabar) saling bersaing dalam pemberian pesan atau informasi 

kepada masyarakat. 

Secara garis besar media massa dapat dibedakan menjadi dua, yakni 

media massa cetak dan media massa elektronik merupakan media massa 

yang banyak digunakan oleh masyarakat di berbagai lapisan sosial, terutama 

di masyarakat perkotaan. Media massa elektronik adalah suatu media massa 

yang statis dan menggunakan pesan-pesan visual. Ragam media massa pada 

masyarakat modern sangat banyak, namun kehadiran media yang paling 
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controversial sejak dahulu hingga sekarang adalah televisi (Cahyana, 

1996:17). 

Televisi merupakan media massa yang mengalami perkembangan 

paling fenomenal di dunia. Meski lahir paling belakangan dibanding media 

massa cetak, dan radio, namun pada akhirnya media televisilah yang paling 

banyak diakses oleh masyarakat di mana pun di dunia ini. Sumber lain 

menyebutkan bahwa waktu yang dihabiskan untuk menonton televisi 

sebanyak lima kali lipat dari yang dipergunakan untuk membaca koran, dan 

11 kali lipat dibandingkan waktu yang mereka pergunakan untuk membaca 

majalah (Hamalik, dalam Adji, 2010:15). 

Televisi menciptakan suasana tertentu, yaitu penonton televisi dapat 

menikmati acara televisi sambil duduk santai menyaksikan berbagai 

informasi. Penyampaian isi pesan seolah-olah langsung antara komunikator 

dan komunikan. Informasi yang disampaikan oleh televisi, dengan mudah 

dimengerti karena jelas terdengar secara audio dan terlihat secara visual. 

Pesan-pesan yang disampaikan langsung mempengaruhi otak, emosi, 

perasaan dan sikap pemirsa. 

Televisi saat ini telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan 

manusia. Banyak orang yang menghabiskan waktunya lebih lama di depan 

televisi dibandingkan dengan waktu yang digunakan untuk mengobrol 

dengan keluarga atau pasangan mereka. Bagi banyak orang televisi adalah 

teman, televisi menjadi cermin perilaku masyarakat dan televisi dapat 

menjadi candu. (Morissan,2010:1). Dan karena kelebihan-kelebihannya, 
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televisi menjadi semakin kuat mempengaruhi khalayaknya. Serta tidak dapat 

dipungkiri bahwa, televisi telah menjadi kebutuhan primer dalam kehidupan 

masyarakat Indonesia. 

Di Indonesia televisi telah menjadi sebuah fenomena dalam 

masyarakat dengan kemampuan televisi yang sangat menakjubkan untuk 

menembus batas-batas yang sulit ditembus oleh media massa lainnya. 

Semakin tertarik pemirsa terhadap tayangan televisi, semakin menggila pula 

setiap stasiun televisi saling berlomba-lomba berusaha untuk 

mengembangkan kreativitasnya dalam melahirkan program-program acara 

televisi yang bermutu untuk menarik minat masyarakat menonton televisi. 

Seiring dengan bertambahnya jumlah stasiun televisi di Indonesia 

yang semakin berkembang pesat baik yang berskala lokal maupun nasional. 

Dunia pertelevisian di Indonesia menjadi semakin berkembang, 

menawarkan berbagai macam acara seperti infotainment, games, reality 

show, talkshow, atau sinetron yang memberikan suguhan hiburan yang 

menarik untuk ditonton. 

Dari kenyataan itu, televisi berlomba untuk mencari konsep dan 

kemasan yang diharapkan bisa mendongkrak rating dengan cara membuat 

program yang bisa menarik perhatian khalayak. Metro TV, misalnya, sejak 

awal sudah berkonsentrasi pada kelas atas yang membutuhkan berita-berita 

aktual. Lativi, pada mulanya memilih pemirsa dari kalangan yang suka 

mengikuti tren terbaru dan terkenal. Trans TV, yang semula menembak 

pemirsa dari kalangan yang suka menonton film. Atau GTV, yang 
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menggandeng MTV hendak membidik sasaran anak muda (Erica, 2006:18). 

Begitu pula dengan stasiun televisi lain yang berkompetisi mencari konsep 

yang pas untuk menarik perhatian khalayak. 

Berbagai cara untuk mencapai rating tertinggi akan dilakukan stasiun 

televisi, seperti menampilkan presenter berpakaian terbuka atau seronok. 

Sejumlah program yang memiliki rating kecil banyak yang dihentikan dan 

segera diganti oleh para pengelola televisi dengan cara menduplikasi 

program-program yang telah terbukti mengantongi angka rating yang besar 

di stasiun televisi lain. 

Ada segudang contoh tentang betapa suatu genre tertentu mengalami 

duplikasi diri besar-besaran. Sinetron bertema cinta remaja barangkali 

adalah contoh terpopulernya, selain program-program seperti klenik, esek-

esek, menjahili orang, criminal yang berdarah-darah, gossip, dan sebagainya 

(Erica, 2006:22). 

Konsep acara talkshow atau bincang-bincang di televisi, terutama di 

Indonesia, selama ini dianggap sebagai konsep acara yang tidak akan pernah 

bisa mengalahkan rating sinetron atau program acara lainnya. Talkshow 

seringkali dianggap membosankan, terlalu berat untuk dicerna, tidak 

menarik kemasannya, dan bermacam alasan lain yang membuat talkshow 

semakin terpinggirkan dalam urusa perolehan rating. 

Program-program talkshow televisi Indonesia saat ini antara lain Kick 

Andy Show, Hitam Putih, Bukan Empat Mata, Pas Mantab, With Farah 

Quinn, Mata Najwa, Just Alvin, , @Show_Imah, Mario Teguh Golden 
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Ways, dan lain-lain. Dari beberapa program talkshow tersebut, peneliti 

tertarik untuk memilih Mario Teguh Golden Ways sebagai inti dari 

penelitian ini karena tayangan ini memberikan semangat motivasi yang 

tinggi bagi para penonton. 

Program Mario Teguh Golden Ways yang dibawakan oleh Mario 

Teguh dan ditayangkan di Metro TV setiap hari Minggu pukul 19.05 WIB 

dan bersifat acara talkshow motivasi, adalah sebuah acara pengembangan 

diri dan motivasi untuk menjadi pribadi yang lebih baik yang memantaskan 

diri kita untuk mendapatkan hal-hal baik serta kebaikan-kebaikan yang lebih 

besar.  

Program ini dibawakan oleh seorag presenter dengan Mario Teguh 

sebagai pembicara dan dihadiri oleh ratusan penonton dari berbagai daerah 

di Indonesia. Ditampilkan dengan gaya perbincangan yang ringan atau bisa 

diterima oleh seluruh kalangan. Acaranya sendiri dibagi dalam beberapa sesi 

diantaranya sesi pembukaan, sesi penjelasan topik, sesi pertanyaan, sesi 

polling serta sesi kesimpulan. Uraian di atas menunjukkan beberapa 

keunikan yang dimiliki oleh Tayangan Talk Show Mario Teguh Golden 

Ways di Metro TV dalam mempengaruhi audien terhadap suatu acara. 

Pemirsa yang dijadikan sebagai objek penelitian adalah para 

mahasiswa. Mahasiswa yang digambarkan sebagai sosok yang 

berpendidikan tinggi memiliki tingkat kecerdasan intelektual yang lebih 

baik dibandingkan dengan masyarakat yang berpendidikan rendah. 
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Mahasiswa cenderung lebih selektif dalam memilih serta memahami 

maksud dan isi dari suatu tayangan acara yang ditampilkan di televisi. 

 Di sini peneliti memilih mahasiswa komunikasi angkatan 2010 

sebagai objek penelitian, dikarenakan mahasiswa komunikasi angkatan 

2010 merupakan kategori penonton sekaligus sekelompok orang yang sudah 

mempunyai kredibilitas untuk memberikan persepsi terhadap suatu program 

acara. Karena materi yang sudah dipelajari oleh mahasiswa komunikasi 

adalah sejumlah materi yang sifatnya universal, dimana materi yang 

didapatkan adalah materi yang bersifat sosial sehingga mampu untuk 

mempersepsi media massa dalam hal ini adalah acara talk show. Selain itu 

mahasiswa komunikasi angkatan 2010 memiliki kepekaan dalam melakukan 

analisis terhadap suatu permasalahan sehingga dapat memberikan nilai 

tambah dari hasil analisis yang dilakukan.  

Selain itu kelompok mahasiswa telah memiliki pengetahuan mengenai 

kemampuan dalam melakukan analisis terkait pada suatu media. Peneliti 

mengharapkan agar proses persepsi dapat dilakukan dengan tepat. Konsep 

penelitian ini yaitu menekankan pada efek media, dimana akan dilakukan 

penilaian mengenai sejauh mana media mempengaruhi audien terhadap 

suatu acara. Kemampuan media untuk mempengaruhi audiens memberikan 

dampak terhadap upaya responden untuk mendapatkan informasi tersebut. 

Apabila ditinjau dari aspek penelitian maka dapat dikatakan bahwa aspek 

dalam penelitian ini lebih dikarenakan adanya dampak media terhadap 

persepsi. 
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Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti mengambil judul 

“Persepsi Mahasiswa Tentang Acara Mario Teguh Golden Ways Di Metro 

TV (Studi Deskriptif Pada Mahasiswa Komunikasi Universitas 

Muhammadiyah Malang Angkatan 2010”. 

B. RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka 

perumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana persepsi 

mahasiswa Komunikasi Universitas Muhammadiyah Malang Angkatan 

2010 tentang acara Mario Teguh Golden Ways di Metro TV? 

C. TUJUAN PENELITIAN 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk 

mengetahui persepsi mahasiswa Komunikasi Universitas Muhammadiyah 

Malang Angkatan 2010 tentang acara Mario Teguh Golden Ways di Metro 

TV. 

D. MANFAAT PENELITIAN 

Dari penelitian yang akan dilakukan ini, maka diharapkan dapat 

memberikan manfaat yaitu manfaat akademis dan manfaat praktis. 

1. Manfaat Akademis 

Bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu komunikasi 

diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan 

dan pemikiran terhadap studi ilmu komunikasi, khususnya dibidang 

broadcasting yaitu studi mengenai persepsi mahasiswa tentang tayangan 

talkshow “Mario Teguh Golden Ways” di Metro TV. 
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2. Manfaat untuk Praktisi 

Bagi praktisi broadcasting maupun pertelevisian Indonesia khususnya 

stasiun televisi Metro TV penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

manfaat dan kontribusi. Bagi praktisi program talkshow “Mario Teguh 

Golden Ways” penelitian ini dapat mengetahui persepsi mahasiswa 

tentang tayangan “Mario Teguh Golden Ways” di Metro TV. 

E. TINJAUAN PUSTAKA 

1.1 Pengertian Komunikasi Massa 

Komunikasi massa adalah proses penciptaan makna bersama 

antara media massa dan khalayaknya (Stanley, 2008:7). Dalam 

pemakaian yang populer, istilah komunikasi massa menimbulkan 

bayangan mengenai televisi, radio, gambar hidup, surat kabar, buku-

buku komik, dan sebagainya. 

Menurut Jay Black dan Frederick C.Whitney (1988) dalam 

Nurudin (2011:12) “Komunikasi massa adalah sebuah proses di mana 

pesan-pesan yang diproduksi secara massal/tidak sedikit itu 

disebarkan kepada massa penerima pesan yang luas, anonim, dan 

heterogen”. 

Luas di sini berarti lebih luas dari sekadar kumpulan orang yang 

berdekatan secara fisik, sedangkan anonim berarti bahwa individu 

yang menerima pesan cenderung menjadi asing satu sama lain atau 

tidak saling mengenal satu sama lain, dan heterogen berarti bahwa 

pesan yang dikirim (kepada yang berkepentingan) yakni kepada 
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orang-orang dari berbagai macam atribut, status, pekerjaan, dan 

jabatan dengan karakteristik yang berbeda satu sama lain dan bukan 

penerima pesan yang homogen. 

Untuk lebih mengetahui pengertian komunikasi massa menurut 

Winarni (2003:4-5) terdapat lima variabel yang dikandung dalam 

setiap tindak komunikasi dan bagaimana variabel ini bekerja pada 

media massa. Kelima komponen tesebut adalah : 

1. Sumber. 

Komunikasi massa adalah suatu organisasi kompleks yang 

mengeluarkan biaya besar untuk menyusun dan mengirimkan 

pesan. 

2. Khalayak. 

Komunikasi massa adalah komunikasi yang ditujukan kepada 

massa, yaitu khalayak yang jumlahnya besar yang bersifat 

heterogen dan anonim. 

3. Pesan. 

Komunikasi massa adalah pesan dalam komunikasi massa bersifat 

umum. Setiap orang dapat mengetahui pesan-pesan komunikasi 

massa dari media massa. 

4. Proses. 

Ada dua proses dalam komunikasi massa yaitu: a) Komunikasi 

massa merupakan proses satu arah (proses mengalirnya pesan). 

Komunikasi ini berjalan dari sumber ke penerima  dan tidak secara 
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langsung dikembalikan kecuali dalam bentuk umpan balik tertunda. 

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

Baik media maupun khalayak melakukan seleksi. Media 

menyeleksi khalayak sasaran dan sasaran atau penerima 

menyeleksi dari semua media yang ada, pesan manakah yang akan 

mereka ikuti. 

5. Konteks. 

Komunikasi massa berlangsung dalam suatu konteks sosial. Media 

mempengaruhi konteks sosial masyarakat, dan konteks sosial 

masyarakat mempengaruhi media massa. 

Sehingga dapat diartikan bahwa komunikasi massa merupakan 

jenis khusus dari komunikasi  sosial yang melibatkan berbagai 

kondisi pengoperasian, terutama sifat khalayak, sifat bentuk 

komunikasi, dan sifat komunikatornya. 

1.2 Fungsi Komunikasi Massa 

Menurut De Vito (1997) dalam Winarni (2003:45-47) ada 

beberapa fungsi yang diemban komunikasi massa, yakni : 

1. Menghibur 

Media massa sebagian besar melakukan fungsi sebagai media yang 

memberikan penghiburan bagi khalayaknya. Hal ini terlihat pada 

acara-acara humor, artikel humor, irama music, tarian, dan lain-

lain. Dimana pesan-pesan yang menghibur tersebut didesain 

sedemikian rupa sehingga menarik dan menghibur khalayak. 
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2. Meyakinkan 

Media mempunyai fungsi untuk meyakinkan khalayaknya. Persuasi 

ini dapat datang dalam bentuk : 

a. Mengukuhkan atau memperkuat sikap, kepercayaan, atau nilai 

seseorang. 

b. Mengubah sikap, nilai, kepercayaan seseorang. 

c. Menggerakkan seseorang untuk melakukan sesuatu. 

d. Menawarkan etika atau sistem nilai tertentu. 

3. Menginformasikan 

Media memberikan informasi tentang peristiwa, baik yang bersifat 

lokal, regional, nasional, dan internasional kepada khalayaknya. 

4. Menganugerahkan status 

Menurut Paul Lazarsfeld dan Robert K. Merton, “Jika anda benar-

benar penting, anda akan menjadi pusat perhatian massa dan, jika 

anda menjadi pusat perhatian massa, berarti anda memang 

penting”. Sebaliknya, “Jika anda tidak dapat mendapatkan 

perhatian massa, maka anda tidak penting.” Orang –orang yang 

penting setidaknya di mata masyarakat adalah orang-orang yang 

sering dimuat di media. 

5. Membius 

Fungsi membiusnya media terjadi bila media menyajikan informasi 

tentang sesuatu, penerima percaya bahwa tindakan tertentu telah 



 

12 
 

diambil. Sebagai akibatnya penerima terbius dalam keadaan tidak 

aktif seakan berada dalam pengaruh narkotik. 

6. Menciptakan rasa kebersatuan 

Media mampu menciptakan/membuat kita/khalayak merasa 

menjadi anggota suatu kelompok. 

a. Privatisasi 

Media mampu/memiliki kecenderungan menciptakan lawan dari 

rasa kesatuan dan hubungan yaitu membuat seseorang untuk 

menarik diri dari kelompok sosial dan menguatkan diri ke dalam 

dunianya sendiri. 

b. Parasosial 

Hubungan yang dikembangkan oleh pemirsa/khalayak dengan 

tokoh-tokoh media atau tokoh dramatik. 

1.3    Ciri Komunikasi Massa 

Menurut Nurudin (2011:19-32) ada 7 ciri komunikasi massa yaitu : 

1. Komunikator dalam komunikasi massa  melembaga 

Komunikator dalam komunikasi massa bukan satu orang, tetapi 

kumpulan orang. Artinya, gabungan antarberbagai macam unsur 

dan bekerja satu sama lain dalam sebuah lembaga. 

Dengan demikian, komunikator dalam komunikasi massa setidak-

tidaknya mempunyai ciri sebagai berikut: 1) kumpulan individu, 2) 

dalam berkomunikasi individu-individu itu terbatasi perannya 

dengan sistem dalam media massa, 3) pesan yang disebarkan atas 
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nama media yang bersangkutan dan bukan atas nama pribadi unsur-

unsur yang terlibat, 4) apa yang dikemukakan oleh komunikator 

biasanya untuk mencapai keuntungan atau mendapatkan laba 

secara ekonomis. 

2. Komunikasi dalam komunikasi massa bersifat heterogen 

Komunikan dalam komunikasi massa sifatnya heterogen/beragam. 

Artinya, penonton televisi beragam pendidikan, umur, jenis 

kelamin, status sosial ekonomi, memiliki jabatan yang beragam, 

memiliki agama atau kepercayaan yang tidak sama pula. 

3. Pesannya bersifat umum 

Pesan-pesan dalam komunikasi massa tidak ditujukan kepada satu 

orang atau satu kelompok masyarakat tertentu. Dengan kata lain, 

pesan-pesannya ditujukan pada khalayak yang plural. Oleh karena 

itu, pesan-pesan yang dikemukakannya pun tidak boleh bersifat 

khusus. Khusus di sini, artinya pesan memang tidak disengaja 

untuk golongan tertentu. 

4. Komunikasinya berlangsung satu arah 

Dalam media cetak seperti koran, komunikasi hanya berjalan satu 

arah. Kita tidak bisa langsung memberikan respons kepada 

komunikatornya (media massa yang bersangkutan). Kalaupun bisa, 

sifatnya tertunda. jadi, komunikasi yang hanya berjalan satu arah 

akan memberi konsekuensi umpan balik (feedback) yang sifatnya 

tertunda atau tidak langsung (delayed feedback). 
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Peristiwa ini jelas sangat berbeda dengan komunikasinya tatap 

muka. Dalam pola komunikasi tersebut antara mereka yang terlibat 

dalam proses komunikasi langsung bisa mengadakan reaksi 

spontan. Itu artinya, komunikasinya berjalan dua arah. Dalam 

sebuah kelompok, misalnya, ketika audience menganggap pesan 

yang disampaikan oleh komunikan tidak enak didengar atau kurang 

keras, saat itu juga mereka bisa mengadakan reaksi spontan juga. 

Entah dengan proses langsung atau hanya sekedar mengeluh. 

Intinya, ada umpan balik langsung, baik melalui komunikasi verbal 

(lisan) ataupun nonverbal (gerak isyarat, bahasa tubuh). 

5. Komunikasi massa menimbulkan keserempakan 

Dalam komunikasi massa ada keserempakan dalam proses 

penyebaran pesan-pesannya. Serempak berarti khalayak bisa 

menikmati media massa tersebut hampir bersamaan. Bersamaan 

tentu juga bersifat relatif. 

6. Komunikasi massa mengandalkan peralatan teknis 

Media massa sebagai alat utama dalam menyampaikan pesan 

kepada khalayaknya sangat membutuhkan bantuan peralatan teknis. 

Peralatan teknis yang dimaksud misalnya pemancar untuk media 

elektronik (mekanik atau elektronik). 

7. Komunikasi massa dikontrol oleh Gatekeeper 

Gatekeeper atau yang sering disebut penapis informasi/palang 

pintu/penjaga gawang, adalah orang yang sangat berperan dalam 
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penyebaran informasi melalui media massa. Gatekeeper ini 

berfungsi sebagai orang yang ikut menambah atau mengurangi, 

menyederhanakan, mengemas agar semua informasi yang 

disebarkan lebih mudah dipahami. 

       1.4    Pengertian Media Massa 

Menurut sumber dari Wikipedia bahasa Indonesia, bahwa media 

massa adalah suatu istilah yang mulai dipergunakan pada tahun 1920-

an untuk mengistilahkan jenis media yang secara khusus didesain 

untuk mencapai masyarakat yang sangat luas. Dalam pembicaraan 

sehari-hari istilah ini sering disingkat menjadi media. 

Media massa merupakan istilah yang digunakan untuk 

mempertegas kehadiran suatu kelas, seksi media yang dirancang 

sedemikian rupa agar dapat mencapai audiens yang sangat besar dan 

luas (yang dimaksudkan dengan besar dan luas adalah seluruh 

penduduk dari suatu bangsa/Negara). Pengertian media massa ini 

makin luas penggunaannya sehubungan dengan lahirnya percetakan 

oleh Guttenberg di abad pertengahan dan disusul oleh penemuan radio 

yang melintasi lautan Atlantik pada 1920, dan terakhir dengan 

perkembangan jaringan radio, televisi, meluasnya sirkulasi surat kabar 

dan majalah serta internet yang berhubungan dengan massa. (Alo 

Liliweri 2011:874) 

Media massa merupakan satu alat dalam proses komunikasi 

massa, karena media massa mampu menjangkau khalayak yang lebih 
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luas dan relative lebih banyak, heterogen, anonim, pesannya bersifat 

abstrak dan terpencar. Media massa sendiri dalam kajian komunikasi 

massa sering dipahami sebagai perangkat-perangkat yang diorganisir 

untuk berkomunikasi secara terbuka dan pada situasi yang berjarak 

kepada khalayak luas dalam waktu yang relatif singkat (McQuail 

2000:17). 

Marshall McLuhan dalam Alo Liliweri (2011:874-875) 

membagi dua jenis media dalam suatu kategori yang bersifat binary 

yang dia sebut hot media dan cool media yang kalau diletakkan di atas 

skala, maka ada dikotomi di antara media-media tersebut. 

Sebagaimana dijelaskan dalam bukunya Understanding Media, 

McLuhan mengemukakan bahwa kita dapat membagi media 

berdasarkan tingkat pengaruhnya terhadap audiens, dan tingkat 

partisipasi audiens terhadap media; dank arena itu pula, maka audiens 

memilih media yang paling mereka sukai. McLuhan membagi dua tipe 

media, yaitu: 

1. Hot media, adalah media yang mempengaruhi pengaruh sangat 

besar terhadap manusia melalui persepsi sensorisnya, bahkan hanya 

menggunakan satu sensoris atau sensoris tunggal saja seperti 

melalui cahaya/mata dan suara/telinga. Intinya pada hot medua 

selalu melibatkan sensoris tunggal tanpa mempertimbangkan 

stimulus. Jenis media ini selalu berisi sejumlah informasi yang 
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sangat perinci sehingga audiens harus meningkatkan 

konsentrasinya untuk mengakses pesan bagi keperluan mereka. 

2. Cool media, adalah jenis media yang selalu melibatkan lebih 

sedikit stimulus. Ketika audiens  mengakses media ini, maka 

mereka harus berusaha lebih aktif untuk berpartisipasi misalnya 

dengan memanfaatkan semua sensoris secara serentak agar dapat 

memahami semua informasi yang mereka terima. Jenis cool media 

antara lain televisi, forum seminar, film kartun, telepon, karikatur. 

1.5    Fungsi Media Massa 

 Menurut Wardhani (2008:25) dijabarkan fungsi-fungsi media 

massa secara universal, yakni sebagai berikut: 

1. Fungsi menyiarkan informasi (to inform). Penyampai informasi 

yang berkaitan dengan peristiwa, gagasan atau pikiran orang lain, 

apa yang dilakukan orang lain, apa yang dikatakan orang lain, apa 

yang dikatakan orang lain atau special event. Pesan yang informatif 

adalah pesan yang bersifat baru (actual) berupa data, gambar, fakta, 

opini dan komentar yang memberikan pemahaman 

baru/penambahan wawasan terhadap sesuatu. 

2. Fungsi mendidik (to educate). Media massa mendidik dengan 

menyampaikan pengetahuan dalam bentuk tajuk, artikel, laporan 

khusus, atau cerita yang memiliki misi pendidikan. Berfungsi 

mendidik apabila pesannya dapat menambah pengembangan 

intelektual, pembentukan watak, penambahan 
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keterampilan/kemahiran bagi khalayaknya serta mampu 

memecahkan permasalahan yang dihadapi masyarakat. 

3. Fungsi menghibur (to entertain), yakni memberikan pesan yang 

bisa menghilangkan ketegangan pikiran masyarakat dalam bentuk 

berita, cerita pendek, cerita bersambung, cerita bergambar, 

sinetron, drama, musik, tari, dan lainnya. Berfungsi menghibur 

apabila khalayak bisa terhibur atau dapat mengurangi ketegangan, 

kelelahan dan bisa lebih santai. 

4. Fungsi mempengaruhi (to influence). Fungsi mempengaruhi 

pendapat, pikiran dan bahkan perilaku masyarakat inilah yang 

merupakan hal paling penting dalam kehidupan masyarakat. 

Karena itulah, media yang memiliki kemandirian (independent) 

akan mampu bersuara atau berpendapat, dan bebas melakukan 

pengawasan sosial (social control). 

1.6 Unsur-Unsur dan Karakteristik Media Massa 

Menurut Prakosa (2006:39) secara umum isi media dapat dibagi 

menjadi empat, yaitu berita, hiburan, opini dan iklan. Media massa 

(mass media) singkatan dari media komunikasi massa dan merupakan 

channel of mass yaitu saluran, alat atau sarana yang dipergunakan 

dalam proses komunikasi massa, karakteristik media massa itu 

meliputi: 

3. Publisitas, disebarkan kepada khalayak. 

4. Universalitas, kesannya bersifat umum. 
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5. Perioditas, tetap atau berkala. 

6. Kontinuitas, berkesinambungan. 

7. Aktualitas, berisi hal-hal baru (Romly, 2005:5-6) 

Pemberitaan dalam media massa merupakan elemen yang paling 

penting dalam komunikasi massa. Inti dari komunikasi adalah proses 

penyampaian pesan yaitu berupa sebuah informasi (berita). 

Pemberitaan yang baik adalah pemberitaan yang memenuhi unsur 5W 

dan 1H, yaitu What (peristiwa apa yang terjadi), When (kapan 

peristiwa itu terjadi), Where (di mana peristiwa itu terjadi), Who 

(siapa yang terlibat dalam peristiwa tersebut), Why (mengapa 

peristiwa tersebut terjadi), dan How (bagaimana peristiwa tersebut 

terjadi). (Junaedi, 2007:21-22) 

1.7 Televisi Sebagai Media Massa Elektronik 

Yang dimaksudkan dengan televisi di sini ialah televisi siaran 

(television broadcast) yang merupakan media dari jaringan 

komunikasi dengan ciri-ciri yang dimiliki komunikasi massa 

sebagaimana diuraikan di muka, yakni: berlangsung satu arah, 

komunikatornya melembaga, pesannya bersifat umum, sasarannya 

menimbulkan keserempakan, dan komunikannya heterogen. (Effendy, 

1991:21) 

Sehubungan dengan pengertian televisi sebagai media massa 

elektronik, Effendy menjelaskan beberapa hal sebagai berikut: 

1. Televisi, panduan faktor audio dan faktor video 



 

20 
 

Televisi merupakan paduan audio dari segi penyiarannya 

(broadcast) dan video dari segi gambar bergeraknya (moving 

images). Para pemirsa tidak akan mungkin menangkap siaran 

televisi, kalau tidak ada prinsip-prinsip radio yang 

mentransmisikannya; dan tidak mungkin melihat gambar-gambar 

yang bergerak atau hidup, jika tidak ada unsur-unsur film yang 

memvisualisasikannya; jadi paduan audio dan video. 

2. Fungsi televisi sebagai media massa 

Seperti halnya dengan media massa lainnya, televisi pada 

pokoknya mempunyai tiga fungsi, yakni fungsi penerangan, 

pendidikan dan hiburan. 

a. Fungsi penerangan (the information function) 

Dalam melaksanakan fungsinya sebagai sarana penerangan, 

stasiun televisi, selain menyiarkan informasi dalam bentuk 

siaran pandangan mata, atau berita yang dibacakan penyiar, 

dilengkapi gambar-gambar yang sudah tentu faktual. Juga 

diskusi panel, ceramah, komentar, dan lain-lain, yang 

kesemuanya realistis. 

b. Fungsi pendidikan (the educational function) 

Sebagai media komunikasi massa televisi merupakan sarana 

yang ampuh untuk menyiarkan acara pendidikan kepada 

khalayak yang jumlahnya begitu banyak sebagai simultan. 

Sesuai dengan makna pendidikan, yakni meningkatkan 
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pengetahuan dan penalaran masyarakat, stasiun televisi 

menyiarkan acara-acara tertentu secara teratur, misalnya 

pelajaran bahasa, matematika, elektronika, dan lain-lain. 

Selain acara pendidikan yang dilakukan secara bersinambung 

seperti disebutkan di atas, stasiun televisi juga menyiarkan 

berbagai acara yang secara implisit mengandung pendidikan. 

Acara-acara tersebut merupakan sandiwara, fragmen, ceramah, 

film dan sebagainya. 

c. Fungsi hiburan (the entertainment function) 

Di kebanyakan negara, terutama yang masyarakatnya bersifat 

agraris, fungsi hiburan yang melekat pada televisi siaran 

tampaknya dominan. Sebagian besar dari alokasi waktu masa 

siaran diisi oleh acara-acara hiburan. Hal ini dapat dimengerti, 

oleh karena pada layar televisi dapat ditampilkan gambar hidup 

beserta suaranya bagaikan kenyataan, dan dapat dinikmati di 

rumah oleh seluruh keluarga, serta dapat dinikmati oleh 

khalayak yang tidak mengerti bahasa asing, bahkan yang tuna 

aksara. 

1.8    Definisi Persepsi 

Membahas istilah persepsi akan dijumpai banyak batasan atau 

definisi tentang persepsi yang dikemukakan oleh para ahli antara lain 

oleh (Berelson dan Steiner hal.88, 1964 dalam Severin dan James:84) 

menyatakan bahwa persepsi merupakan proses yang kompleks di 
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mana orang memilih, mengorganisasikan, dan menginterpretasikan 

respon terhadap suatu rangsangan ke dalam situasi masyarakat dunia 

yang penuh arti dan logis. 

Jalaludin Rahmat (2003:51) mengemukakan pendapatnya bahwa 

persepsi adalah pengalaman tentang obyek, peristiwa atau hubungan-

hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan 

menafsirkan pesan. Persepsi setiap individu dapat sangat berbeda 

walaupun yang diamati benar-benar sama. Hal ini menurut Krech dkk 

karena setiap individu dalam menghayati atau mengamati sesuatu 

obyek sesuai dengan berbagai factor yang determinan yang berkaitan 

dengan individu tersebut. Ada empat faktor determinan yang berkaitan 

dengan persepsi seseorang individu yaitu, lingkungan fisik dan sosial, 

struktural jasmaniah, kebutuhan dan tujuan hidu,dan pengalaman 

masa lampau. 

Menurut Desideranto dalam Psikologi Komunikasi Jalaluddin 

Rahmat (2003:16) persepsi adalah penafsiran suatu obyek peristiwa 

atau informasi yang dilandasi oleh pengalaman hidup seseorang yang 

melakukan penafsiran itu. Dengan demikian dapat dikatakan juga 

bahwa persepsi adalah hasil pikiran seseorang dari situasi tertentu. 

Persepsi menurut DeVito dalam Dedy Mulyana (2005:168) 

persepsi adalah proses dengan mana kita menjadi sadar akan 

banyaknya stimulus yang mempengaruhi indra kita. 
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Pengertian persepsi menurut Alo Liliweri (2011:153) persepsi 

merupakan proses di mana individu  memilih, mengorganisasi, dan 

menginterpretasi apa yang dibayangkan tentang dunia di 

sekelilingnya. Jadi dengan mempersepsi setiap individu memandang 

dunia berkaitan dengan apa yang dia butuhkan, apa yang dia nilai, 

apakah sesuai dengan keyakinan dan budayanya. 

Dari beberapa pengertian diatas dapat dijelaskan bahwa persepsi 

adalah kecakapan untuk melihat, memahami kemudian menafsirkan 

suatu stimulus sehingga merupakan sesuatu yang berarti dan 

menghasilkan penafsiran selain itu persepsi merupakan pengalaman 

terdahulu yang sering muncul dan menjadi suatu kebiasaan. 

1.9 Jenis-Jenis Persepsi 

Jenis-jenis persepsi pada manusia sebenarnya terjadi menjadi 

dua, yaitu persepsi terhadap objek (lingkungan fisik) dan persepsi 

terhadap lingkungan manusia (persepsi sosial). Kedua jenis persepsi 

tersebut mempunyai perbedaan, tersebut mencakup. 

     Tabel 1.1 
Perbedaan Antara Persepsi Terhadap Objek dan Persepsi 

Terhadap Lingkungan Manusia 
Persepsi terhadap objek Persepsi terhadap lingkungan manusia 

a. Melalui lambang-lambang  fisik a. Melalui lambang-lambang verbal & non 
 

b. Lebih pasif b. Lebih aktif & sulit diramalkan 

c.Menanggapi sifat-sifat luar c.  Menanggapi  sifat-sifat  luar  dan  dalam 
 

d. Tidak mempersepsi ketika kita 
 

d. Mempersepsi pada saat kita 
 

(Deddy Mulyana, 2002) 
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1. Persepsi Terhadap Objek (Lingkungan Fisik) 

Persepsi lingkungan fisik merupakan proses penafsiran terhadap 

objek-objek tidak bernyawa yang ada di sekitar lingkungan kita. 

Terkadang dalam mempersepsi lingkungan fisi, kita melakukan 

kekeliruan, karena indera kita terkadang menipu kita itulah yang 

disebut ilusi. 

Persepsi terhadap objek ini juga dipengaruhi oleh beberapa faktor, 

latar belakang pengalaman, latar belakang budaya, latar belakang 

psikologis, latar belakang nilai, keyakinan dan harapan, dan yang 

terakhir adalah kondisi faktual alat indera. 

Dalam acara talk show Mario Teguh Golden Ways, persepsi 

lingkungan fisik terhadap objek bisa dilihat dari kemasan acara di 

dalam studio, serta bagaimana unsur-unsur penyajian acara pada 

program dari talk show tersebut mulai dari naskah, bahasa yang 

dipakai, dan lain sebagainya. 

2. Persepsi Terhadap Manusia (Lingkungan Sosial) 

Persepsi sosial adalah proses menangkap arti objek-objek sosial dan 

kejadian yang kita alami dalam lingkungan kita. Oleh karena itu 

manusia bersifat emosional, sehingga penilaian terhadap orang 

akan mengandung resiko. Persepsi saya terhadap anda 

mempengaruhi persepsi anda terhadap saya, dan pada gilirannya 

persepsi anda terhadap saya juga mempengaruhi persepsi saya 

terhadap anda. Dan begitu seterusnya. Setiap orang memiliki 
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gambaran yang berbeda mengenai realitas disekelilingnya. Karena 

setiap orang mempunyai persepsi berbeda terhadap lingkungan 

sosialnya (Mulyana, 2005:171-176). 

Dalam acara talk show Mario Teguh Golden Ways, persepsi 

terhadap manusia atau lingkungan sosial bisa diartikan yaitu 

persepsi mengenai pembawa acara dan audiens yang ditampilkan 

pada program acara Mario Teguh Golden Ways, meliputi vebal dan 

non verbal. 

1.10 Sifat-Sifat Persepsi 

Menurut Mulyana sifat-sifat persepsi adalah : 

1. Persepsi adalah berdasarkan pengalaman. Persepsi manusia 

terhadap seseorang, objek, atau kejadian dan reaksi mereka 

terhadap hal-hal itu berdasarkan pengalaman masa lalu mereka 

berkaitan dengan orang, objek, atau kejadian serupa, termasuk 

misalnya cara kita bekerja dan menilai pekerjaan apa yang baik 

bagi kita. 

2. Persepsi bersifat selektf. Atensi sebagai bagian dari tahap persepsi 

dipengaruhi oleh factor-faktor internal seperti factor biologis (lapar 

dan haus), fisiologis (sehat, sakit, dan lelah), sosial budaya 

(pekerjaan, penghasilan, kebiasaan) dan psikologis (motivasi, 

penghargaan, keinginan). 

3. Persepsi bersifat dugaan. Oleh karena itu informasi yang lengkap 

tidak pernah tersedia, dugaan diperlukan untuk membuat 
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kesimpulan berdasarkan informasi yang tidak lengkap lewat 

pengindraan itu. 

4. Persepsi bersifat evaluatif. Persepsi adalah proses kognitif 

psikologis dalam diri seseorang yang mencerminkan sikap, 

kepercayaan, nilai, dan pengharapan untuk memaknai objek 

persepsi. 

Ketika seseorang menilai kemampuan bergaul dengan orang lain, 

digunakan ukuran sosiabilitas yang disebut adaptasi jika kualitas 

keramahan, kesopanan, dan keluwesan berada diatas tingkat 

adaptasi, maka orang lain itu dinilai pandai bergaul, tetapi 

sebaliknya jika dibawah tingkat adaptasi di nilai sebagai kurang 

pergaulan. 

5. Persepsi bersifat kontekstual. Suatu rangsangan dari luar harus 

diorganisasikan. Dari semua pengaruh yang ada dalam persepsi 

kita, konteks merupakan salah satu pengaruh paling kuat. Konteks 

yang melindungi kita ketika kita melihat seseorang, suatu objek 

atau suatu kejadian sangat mempengaruhi struktur kognitif, 

pengharapan dan oleh karenanya juga persepsi kita. (Mulyana, 

2007:176-191) 

1.11 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi 

Menurut Alo Liliweri (2011:155) ditentukan oleh beberapa 

faktor, yaitu : 

1. Fisiologis, kemampuan sensoris 
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a. Visual dan audio 

b. Fisik 

c. Umur 

2.  Kebudayaan 

a. Kepercayaan 

b. Nilai-nilai 

c. Pemahaman 

d. Asumsi taken-for-granted 

3. Standpoint theory 

a. Komunitas sosial 

b. Ras, etnisitas, gender, kelas, ekonomi, agama, spiritualitas, 

umur, dan orientasi seksual 

c. Posisi kekuatan dalam hierarki sosial 

4. Peranan sosial 

a. Peranan sosial ketika berkomunikasi dengan kita 

b. Harapan terhadap kepenuhan peran 

c. Pilihan karier 

5. Kemampuan kognitif 

6. Kompleksitas kognitif 

7. Persepsi yang berpusat pada orang 

1.12 Tahap-Tahap Yang Membentuk Persepsi 

Ketika individu membangun suatu persepsi, dalam kajian 

psikologi didefinisikan sebagai proses di mana individu menjadi lebih 
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sadar tentang objek dan peristiwa yang terjadi dalam dunia sekeliling. 

Proses persepsi ini dapat terjadi dalam tiga tahapan utama yaitu; (1) 

individu memperhatikan dan membuat seleksi; (2) individu 

mengorganisasikan objek yang ditangkap indra; (3) individu membuat 

interpretasi. Pada umumnya, para pemerhati psikologi komunikasi 

mengikuti lima tahapan utama, yakni tahapan: (1) stimulation, (2) 

organization, (3) interpretation-evaluation, (4) memory, dan (5) 

recall. 

  Bagan 1.2 Tahap-Tahap Membentuk Persepsi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAHAP 1 
STIMULATION 
 Sense organs 
 Meaningful stimuli 
 
 

TORGANIZATION 

 Organization by 
rules 

 Schemata 
 Scrips 

 

TAHAP 3 
INTERPRETATION & 

EVALUATION 
 

Based on 
experiences,knowledge, etc. 

 

TAHAP 4 
MEMORY 
 

TAHAP 5 
RECALL 

 

PERSEPSI 



 

29 
 

      (Alo Liliweri, 2011:157-158) 

Persepsi manusia selalu mengikuti tahapan proses di atas, yakni : 

1. Pada tahap 1, individu menerima stimulus (rangsangan dari 

luar), di saat ini sense organs atau indra akan menangkap 

makna terhadap stimulus (meaningful stimuli), selanjutnya; 

2. Pada tahap 2, stimulus tadi diorganisasikan berdasarkan 

tatanan tertentu misalnya berdasarkan schemata (membuat 

semacam diagram tentang stimulus) atau dengan script 

(reflex perilaku) kemudian; 

3. Pada tahap 3, individu membuat interpretasi dan evaluasi 

terhadap stimulus berdasarkan pengalaman masa lalu atau 

pengetahuan tentang apa yang dia terima itu; 

4. Pada tahap 4 stimulus yang sudah diorganisasikan itu 

terekam dalam memori; 

5. Pada tahap 5 semua rekaman itu dikeluarkan, itulah persepsi.  

1.13 Pengertian Televisi 

Televisi sebagai media massa elektronik yang ditemukan sekitar 

abad ke-18 memiliki banyak kelebihan yang tidak dimiliki olh media 

massa yang lainnya. Dalam penelitian ini televisi diartikan sebagai 

televisi siaran (television broadcast) yang merupakan media dari 

jaringan komunikasi dengan ciri-ciri yang dimiliki komunikasi massa 

yaitu berlangsung satu arah, komunikatornya terlembaga, pesannya 



 

30 
 

bersifat umum, sasarannya menimbulkan keserempakan, dan 

komunikatornya heterogen (Effendy, 1993:21). 

Televisi berasal dari bahasa Yunani, tele yang berarti jauh dan 

vision yang berarti penglihatan. Televisi merupakan media 

komunikasi jarak jauh dengan penayangan gambar dan pendengaran 

suara, baik melalui kawat maupun secara elektromagnetik tanpa 

kawat. 

Televisi adalah sistem penyiaran dengan disertai bunyi (suara) 

melalui kabel atau angkasa dengan menggunakan alat yang mengubah 

cahaya (gambar) dan bunyi (suara) menjadi gelombang listrik dan 

mengubahnya kembali menjadi berkas cahaya yang dapat didengar 

(Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2001:1162). 

1.14 Fungsi Televisi 

Menurut Dominick yang dikutip Elvinaro dkk (2007:15-17) 

menyebutkan bahwa televisi merupakan alat komunikasi massa yang 

memiliki fungsi sebagai berikut: 

1. Surveillance (Pengawasan) 

Fungsi pengawasan ini terbagi 2, yaitu pengawasan peringatan 

ketika media massa menginformasikan tentang ancaman kondisi 

efek yang memprihatinkan dan pengawasan instrumental 

merupakan penyampaian dan penyebaran informasi memiliki 

kegunaan dalam kehidupan sehari-hari. 
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2. Interpretation (Penafsiran) 

Televisi tidak hanya memasok fakta dan data, tetapi juga 

memberikan penafsiran terhadap kejadian-kejadian penting. 

3. Linkage (Pertalian) 

Fungsi ini merupakan penyatuan anggota masyarakat yang 

beragam, membentuk pertalian berdasarkan kepentingan dan minat 

yang sama. 

4. Transmission of values (Penyebaran nilai-nilai) 

Dimana individu mengadopsi perilaku dan nilai kelompok yang 

mereka tonton. 

5. Entertainment (Hiburan) 

Fungsi dari televisi bertujuan untuk mengurangi ketegangan pikiran 

khalayak. 

1.15 Karakteristik Televisi 

Menurut Riswandi, (2008:5), televsi memiliki karakteristik, 

antara lain: 

1. Audiovisual: 

Televisi memiliki kelebihan dapat di dengar (audio) dan di lihat 

(visual), karena sifat audiovisual ini, selain kata-kata televisi juga 

menampilkan informasi-informasi yang disertai gambar, baik 

gambar diam seperti foto, gambar peta, maupun film berita, yakni 

rekaman peristiwa. 
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2. Berpikir dalam gambar: 

Ada 2 tahap yang dilakukan dalam proses ini, pertama: visualisasi, 

yaitu menterjemahkan kata-kata yang mengandung gagasan yang 

menjadi gambar-gamnbar. Kedua: penggambaran, yakni kegiatan 

merangkai gambar-gambar individual sedemikian rupa sehingga 

kontinuitasnya mengandung makna tertentu. 

3. Pengoperasian atau cara kerja yang kompleks: 

Dibandingkan dengan media radio,pengoperasian atau cara kerja 

yang kompleks karena lebih banyak melibatkan orang. 

1.16 Program Acara Televisi 

Program acara televisi adalah mata acara yang disiarkan oleh 

stasiun televisi, baik harian, mingguan. Tengah bulanan, bulanan, 

triwulan, tengah tahun dan tahunan (J.B.Wahyudi, 1994:22). 

Materi mata acara atau program acara baik yang diperoleh 

melalui produksi sendiri, produksi kerja sama, ataupun melalui 

pembelian dari production house, harus direncanakan secara matang 

kapan akan disiarkan. Apabila suatu mata acara tersebut unggulan 

(menarik khalayak) maka perlu adanya promosi melalui berbagai 

media massa yang ada, misalnya poster, pamflet, publikasi melalui 

media cetak seperti koran, majalah, tabloid dan lain-lain. 
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Setiap program acara televisi yang akan disiarkan harus 

dibuatkan: 

1. Judul mata acara 

2. Kriteria atau batasan mata acara 

3. Format atau bentuk penyajian 

4. Durasi atau lama waktu siaran 

Selain hal tersebut diatas penentuan program acara televisi 

hendaknya dilandasi oleh: 

1. Misi, fungsi, dan tugas stasiun penyiaran 

2. Landasan filosofi, konstitusional, dan operasional 

3. Hasil riset khalayak sebagai konsumen 

4. Norma, etika, dan etestika yang berlaku 

5. Kebijaksanaan intern dan ektern (J.B.Wahyudi, 1994:22) 

1.17 Pengertian Talk Show 

Talk show adalah ungkapan bahasa Inggris yang berasal dari 

dua kata: show dan talk. Show artinya tontonan, pertunjukan atau 

pameran, sedangkan talk artinya omong-omong, ngobrol-ngobrol. 

Dengan begitu talk show berarti pertunjukan orang-orang yang sedang 

ngobrol. (http://bloogkoo.wordpress.com diakses pada 16 Juli 2013) 

Istilah talk show merupakan aksen dari bahasa Inggris di 

Amerika. Di Inggris sendiri, istilah talk show ini biasa disebut Chat 

Show. Pengertian talk show adalah sebuah program televisi atau radio 

dimana seseorang ataupun grup berkumpul bersama untuk 
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mendiskusikan berbagai hal topic dengan suasana santai tapi serius, 

yang dipandu oleh seorang moderator. Kadangkala, talk show 

menghadirkan tamu berkelompok yang ingin mempelajari berbagai 

pengalaman hebat. Di lain hal juga, seorang tamu dihadirkan oleh 

moderator untuk berbagi pengalaman. Acara talk show ini biasanya 

diikuti dengan menerima telpon dari para pengdengar/penonton yang 

berada di rumah, mobil, ataupun ditempat lain. 

Talk show merupakan program hiburan di televisi yang 

memiliki tiga komponen dasar, yakni studio televisi, host (pemandu 

acara), dan wawancara. Bernard M. Timberg dalam buku Television 

Talk, A History of the TV Talk Show, mengungkapkan program talk 

show di televisi merupakan acara yang dibawakan oleh seorang host 

(dibantu sebuah tim yang bertanggung jawab atas materi, pengarahan, 

dan bentuk acara yang akan ditampilkan), serta mengandung 

percakapan berisi pesan (message). (Lusia 2006:83) 

Pengertian lain tentang talk show adalah program yang 

mengombinasikan talk dan show, dan materi acara berupa ‘structured 

conversation’. Disebut ‘structured conversation’, karena materi acara 

tersebut sudah didesain sedemikian rupa, misalnya tentang tema yang 

hendak disampaikan, kapan dan bagaimana cara menyampaikannya. 

Acara talk show menampilkan wawancara menarik terhadap 

orang-orang tertentu, misalnya selebriti dan tokoh-tokoh yang bisa 
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membuat penonton mengidentifikasikan diri padanya, atau pakar yang 

membantu memberi solusi dari suatu permasalahan (Lusia 2006:86). 

1.18 Jenis Talk Show 

Jika dilihat dari gayanya menurut Lusia (2006:104-106), 

talkshow dapat dibedakan menjadi dua tipe utama, yaitu : 

1. Light Entertainment 

a. Ada jenis talk show yang dimulai dengan acara mewawancarai 

selebriti, seperti bintag film atau politisi. 

b. Pemandu acara duduk di belakang sebuah meja dan 

mewawancarai tamu acara tersebut. 

c. Memiliki atmosfer positif, nyaman, ceria, dan disiarkan pada 

malam hari. 

d. Menitikberatkan unsur sensasi dan drama. 

e. Menampilkan orang-orang yang tidak dikenal sebagai tamu 

dengan permasalahan mereka yang seringkali kontroversial. 

f. Tamu duduk di podium menghadap penonton, pemandu acara 

berdiri di antara penonton yang hadir di studio. 

g. Penonton ikut ambil bagian dalam program dengan cara 

mengajukan pertanyaan maupun komentar kepada tamu. 

h. Acara cenderung riuh, bahkan kadang diwarnai tindak 

kekerasan. 
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2. Serious Discussion 

a. Materinya berkonsentrasi pada topic khusus di bidang politik 

atau sosial, atau pada seseorang yang sedang menjadi incaran 

berita pada waktu itu. 

b. Kini jenis ini beralih pada trend acara yang lebih banyak 

memasukkan unsur hiburan, namun faktor keseriusan dengan 

pendekatan jurnalistik tetap dipertahankan tapi ditambahkan 

unsur pribadi yang cenderung lebih mudah diadopsi penonton. 

1.19 Pengertian Khalayak 

Istilah massa mencakup beberapa unsur khalayak radio dan 

televisi. Massa seringkali sangat besar, lebih besar dari kebanyakan 

kelompok, kerumunan, public/masyarakat. Para anggotanya tersebar 

luas dan biasanya tidak mengenal satu sama lan, termasuk orang yang 

melahirkan khalayak itu sendiri. 

Massa kurang memiliki kesadaran diri dan identitas diri, serta 

tidak mampu bergerak secara serentak dan terorganisasi untuk 

mencapai suatu tujuan tertentu. Massa ditandai oleh komposisi yang 

selalu berubah dan berada dalam batas wilayah yang selalu berubah 

pula. Ia tidak bertindak untuk dirinya sendiri, tetapi “disetir” untuk 

melakukan suatu tindakan. Para anggotanya heterogen dan banyak 

sekali jumlahnya serta berasal dari semua lapisan sosial dan kelompok 

demografis. Meskipun demikian dalam menentukan suatu objek 

perhatian terntentu mereka selalu bersikap sama dan berbuat sesuai 
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dengan persepsi orang yang akan memanipulasi mereka 

(Sutaryo,2005:114). 

Dennis McQuail menyebut bahwa Herbert Blumer, seorang 

sosiolog modern yang terkenal membuat definisi massa dengan cara 

membandingkan istilah tersebut dengan bentuk-bentuk kolektivitas 

lainnya yang diketemukan dalam kehidupan sehari-hari khususnya 

kelompok, kerumunan, dan publik. 

Dalam sebuah kelompok kecil semua anggota saling mengenal 

satu sama lainnya. Para anggota menyadari keanggotaan mereka, 

memiliki nilai-nilai yang sama, dan  memiliki stuktur hubungan 

tertentu yang dari waktu ke waktu tetap berjalan stabil. Sementara itu, 

kerumunan memang lebih besar, tetapi masih dapat diamati dalam 

suatu ruang tertentu. 

Bentuk kolektivitas lainnya oleh Blumer disebut sebagai publik. 

Bentuk ini cenderung memiliki anggota dalam jumlah yang sangat 

besar. Anggotanya tersebar dan bertahan lama. Publik cenderung 

terbentuk karena adanya suatu masalah atau sasaran tertentu dalam 

kehidupan politik. Tujuannya ialah untuk memenangkan suatu 

kepentingan atau pandangan dan untuk mengadakan suatu perubahan 

politik. Publik merupakan unsur penting dalam institusi politik 

demokratis, yang didasarkan pada pandangan rasional dalam sistem 

politik terbuka. 
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K, Avery dalam tulisannya Communication and the media, 

berpendapat bahwa setiap individu dalam menerima pesan dari media 

massa akan melakukan tiga bentuk seleksi yang masing-masing 

merupakan hak otoriter khalayak. 

Ketiga bentuk seleksi tersebut antara lain: 

1. Selective attention 

Golongan ini termasuk mau menerima pesan tetapi hanya yang 

diminati saja. 

2. Selective perception 

Yang termasuk golongan ini adalah mereka yang berbeda 

persepsinya dalam menanggapi suatu pesan. 

3. Selective retention 

Golongan ini merupakan golongan yang hanya mau mengingat apa 

yang perlu diingat saja terutama kalau erat kaitannya dengan 

kepentingan mereka (Darwanto, 1994:23) 

1.20 Karakteristik Khalayak 

Khalayak komunikasi massa memiliki karakteristik sebagai 

berikut: 

1. Khalayak biasanya terdiri atas individu-individu yang memiliki 

pengalaman yang sama dan terpengaruh oleh hubunga sosial dan 

interpersonal yang sama. 

2. Khalayak berjumlah besar. Besar disini dalam artian sejumlah 

besar khalayak yang dalam waktu singkat dapat dijangkau oleh 
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komunikator massa, dimana jumlah khalayak tersebut tidak dapat 

diraih bila komunikasi dilakukan secara tatap muka. 

3. Khalayak bersifat heterogen, bukan homogen. Individu-individu 

dalam khalayak mewakili berbagai kategori sosial. Meskipun 

mengetahui karakteristik tertentu, masing-masing individu itu pun 

akan heterogen. 

4. Khalayak bersifat anonim. Meskipun mengetahui karakteristik 

umumnya khalayak, komunikator biasanya tidak mengetahui 

indentitas komunikannya dan pada siapa ia berkomunikasi. 

5. Khalayak biasanya tersebar, baik dalam konteks ruang dan waktu 

(Ardianto, 2007:43). 

Bagi khalayak yang diperhatikan hanyalah siaran. Khalayak 

tidak mau mengetahui liku-liku penyelenggaraan siaran. Bagi 

khalayak hanya ada satu sikap yaitu “siaran harus baik dan bisa 

dinikmati” serta mampu memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka 

tentang informasi dan hiburan terkini. Khalayak sebagai konsumen 

bersikap heterogen sehingga sangat sulit memenuhi selera khalayak 

melalui siaran. Siaran yang baik adalah wajar. Namun kalau siaran 

tidak baik bahkan salah maka khalayak akan langsung menuding 

kesalahan siaran itu. 
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1.21 Landasan Teori 

  Teori Uses and Gratification (Kegunaaan dan Kepuasan) 

Elihu Katz, Jay G. Blumer, dan Michael Gurevitch pada tahun 

1974 mempresentasikan sebuah artikulasi yang sistematis dan 

komprehensif mengenai peran anggota khalayak dalam proses 

komunikasi massa. Rumusan dari pemikiran ini menghasilkan Teori 

uses and gratification. Teori Uses and gratification merupakan bagian 

dari studi tentang efek media (McQuail, 2000:236). Teori ini 

berasumsi bahwa orang secara aktif mencari media tertentu dan 

muatan (isi) untuk menghasilkan kepuasan (hasil). Pengguna aktif 

karena mereka mampu untuk mempelajari dan mengevaluasi berbagai 

jenis media untuk mencapai tujuan komunikasi. Pengguna media 

berusaha untuk mencari sumber yang paling baik di dalam usaha 

memenuhi kebutuhannya. Artinya, pengguna media mempunyai 

pilihan alternatif media dan konten media untuk memuaskan 

kebutuhannya 

Uses and Gratification menunjukkan bahwa yang menjadi 

permasalahan utama bukanlah bagaimana media mengubah sikap dan 

perilaku khalayak, tetapi bagaimana media memenuhi kebutuhan 

pribadi dan sosial khalayak. Khalayak dianggap secara aktif dengan 

sengaja menggunakan media untuk memenuhi kebutuhan dan 

mempunyai tujuan. Studi dalam bidang memusatkan perhatian pada 

penggunaan (uses) isi media untuk mendapat kepuasan (gratification) 
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atas pemenuhan kebutuhan seseorang dan dari situlah timbul istilah 

Uses and Gragtification. Sebagian besar perilaku khalayak akan 

dijelaskan melalui berbagai kebutuhan dan kepentingan individu. 

Dengan begitu, kebutuhan individu merupakan titik awal kemunculan 

teori ini. 

Menurut Jalaluddin Rakhmat (2007:205) asumsi dasar teori uses 

and gratification adalah : 

1. Khalayak dianggap aktif, artinya sebagian penting dari penggunaan 

media diasumsikan mempunyai tujuan. 

2. Dalam proses komunikasi massa banyak inisiatif untuk mengaitkan 

pemuasan kebutuhan dengan pemilihan media terletak pada 

khalayak. 

3. Media massa harus bersaing dengan sumber-sumber lain untuk 

memuaskan kebutuhannya. Kebutuhan yang dipenuhi oleh media 

hanyalah bagian dari kebutuhan manusia yang luas. Bagaimana 

kebutuhan itu terpenuhi melalui konsumsi media sangat tergantung 

pada perilaku khalayak yang bersangkutan. 

4. Banyak tujuan dari pemilihan media massa disimpulkan dari data 

yang diberikan oleh anggota khalayak, artinya orang dianggap 

cukup mengerti untuk melaporkan kepentingan dan motif pada 

situasi tertentu. 

5. Penilaian tentang arti cultural dari media massa harus 

ditangguhkan sebelum diteliti terlebih dahulu oleh khalayak. 
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 Sedangkan menurut Effendy (1997:26) asumsinya sebagai 

berikut : 

1. Penggunaan media terarah pada satu tujuan, khalayak 

menggunakan media massa untuk memuaskan kebutuhannya secara 

spesifik. Kebutuhan tersebut berkembang sesuai dengan 

lingkungan sosialnya. 

2. Khalayak memilih media dan jenisnya untuk memenuhi 

kebutuhannya. Jadi khalayak memprakarsai proses komunikasi 

massa. Mereka lebih siap dalam menyesuaikan media dengan 

kebutuhannya daripada media menunjukkan kemampuan 

menguasai khalayak. 

3. Khalayak sadar akan kebutuhan yang dapat memenuhinya bila 

dikehendaki. Khalayak juga sadar alasan mengapa mereka 

menggunakan media massa. 

Teori uses and gratification menunjukkan bahwa yang menjadi 

permasalahan utama bukanlah “bagaimana media mengubah sikap dan 

perilaku khalayak”, tetapi “bagaimana media memenuhi kebutuhan 

pribadi dan sosial khalayak”. Jadi bobotnya ialah pada khalayak yang 

aktif, yang sengaja menggunakan media untuk mencapai tujuan 

khusus. 

Dengan kata lain, pengguna media itu adalah pihak yang aktif 

dalam proses komunikasi. Pengguna media berusaha untuk mencari 

sumber media yang baik di dalam usaha pemenuhan kebutuhannya. 
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Artinya, teori uses and gratification mengasumsikan bahwa pengguna 

mempunyai pilihan alternative untuk memuaskan kebutuhannya. 

Konsumen media mempunyai kebebasan untuk memutuskan 

bagaimana (lewat media mana) mereka menggunakan media dan 

bagaimana media itu akan berdampak pada dirinya. 

1.22 Definisi Konsep Dan Operasional Variabel  

1. Definisi Konsep 

Definisi konsep adalah definisi yang digunakan untuk 

menggambarkan secara abstrak kejadian, keadaan kelompok 

individu atau individu yang menjadi pusat perhatian ilmu sosial. 

Maka dalam penelitian ini definisi konseptualnya adalah sebagai 

berikut: 

Persepsi 

Persepsi adalah proses internal yang memungkinkan kita memilih, 

mengorganisasikan, dan menafsirkan rangsangan dari lingkungan 

kita, dan proses tersebut mempengaruhi perilaku kita. Persepsi 

dalam hal ini yaitu mengenai tayangan talk show Mario Teguh 

Golden Ways. 

Talkshow 

Talkshow adalah acara perbincangan yang bertujuan untuk tukar 

menukar pendapat serta diselingi dengan show yang ada 

relevansinya dengan topik perbincangan, dimana penyaji siaran 

bertindak sebagai pengantar, dan sekaligus mengambil peranan 
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aktif tanpa menarik suatu kesimpulan dalam hal ini yaitu tayangan 

acara talk show Mario Teguh Golden Ways. 

Tayangan Mario Teguh Golden Ways 

Tayangan televisi dalam penelitian ini adalah program acara-acara 

yang ditayangkan melalui televisi bisa berupa kuis, film, sinetron, 

berita olahraga, hiburan dll. Luasnya masyarakat yang dapat 

dijangkau oleh televisi kadang-kadang menyebabkan penyiaran 

bersifat umum dan majemuk oleh karena itu segmentasi pada 

stasiun televisi terbagi menurut rubric yang disiarkan. Pemirsa 

yang terbagi-bagi pada jenis rubrik yang disukai dikaitkan dengan 

jenis siarannya. Tayangan Mario Teguh Golden Ways adalah 

sebuah tayangan tentang acara penyampaian pesan kebaikan yang 

diterima logika yang disampaikan dengan cara khas oleh Mario 

Teguh. Acara ini ditayangkan oleh stasiun televisi Metro TV setiap 

hari Minggu pukul 19.00 WIB. Acara Mario Teguh Golden Ways 

adalah hasil kerja sama antara Metro TV dengan MTSuperCrew, 

yang notabene  merupakan organisasi di bawah Mario Teguh 

Super Club (MTSC) yang membantu untuk proses suksesnya acara 

Mario Teguh Golden Ways (http://daftarmtgw.com diakses pada 

16 September 2013 12:13 WIB) 

2. Definisi Operasional Variabel 

Definisi operasional merupakan petunjuk tentang bagaimana suatu 

variabel diukur dengan karakteristik tertentu yang menggambarkan 
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perilaku atau gejala yang dapat diamati dan diuji. Pada penelitian 

ini hanya ada satu variabel yang diteliti yaitu variabel persepsi. 

Persepsi mahasiswa tentang tayangan Mario Teguh Golden Ways 

merupakan pengamatan dan penilaian mahasiswa tentang tayangan 

Mario Teguh Golden Ways, disini yang menjadi objeknya adalah 

tayangan Mario Teguh Golden Ways. 

Persepsi Tentang acara Mario Teguh Golden Ways, dengan 

indikator yang meliputi: 

a. Intensitas menonton acara talk show Mario Teguh Golden 

Ways. 

b. Kemampuan presenter dalam menyajikan suatu tema 

permasalahan dalam acara talk show Mario Teguh Golden 

Ways. 

c. Penilaian tema yang dibahas dalam perbincangan pada acara 

talk show Mario Teguh Golden Ways. 

d. Kesesuaian jam tayang berkaitan dengan pemutaran jam tayang 

acara talk show Mario Teguh Golden Ways. 

e. Materi acara berkaitan dengan isi acara talk show Mario Teguh 

Golden Ways 

f. Gaya bahasa berkaitang dengan  acara talk show Mario Teguh 

Golden Ways. 

g. Ilustrasi musik acara berkaitan dengan iringan musik talk show 

Mario Teguh Golden Ways. 
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h. Background dan setting berkaitan dengan tempat serta 

pengaturan dekorasi dan properti di studio dalam acara talk 

show Mario Teguh Golden Ways. 

Peneliti akan membuat pertanyaan sesuai dengan yang terdapat 

di dalam indikator mengenai acara Mario Teguh Golden Show 

untuk mengetahui Persepsi Mahasiswa Komunikasi Universitas 

Muhammadiyah Malang Angkatan 2010. 

 Tabel 1.4 Definisi Operasional 

Variabel Dimensi Indikator 

Persepsi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intensitas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kemampuan 

presenter 

menyajikan 

tema dan gaya 

1. Saya menonton acara talk show 

Mario Teguh Golden Ways setiap 

hari Minggu di Metro TV. 

2. Saya dalam 3 bulan terakhir selalu 

menyaksikan acara talk show Mario 

Teguh Golden Ways. 

3. Saya selalu menyaksikan 

keseluruhan acara talk show Mario 

Teguh Golden Ways dari awal 

sampai akhir. 

1. Presenter acara talk show Mario 

Teguh Golden Ways mampu 

mengeksplorasi tema sehingga 

membuat perbincangan menjadi 
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bahasa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tema acara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

menarik. 

2. Presenter acara talk show Mario 

Teguh Golden Ways dapat 

berinteraksi dengan baik terhadap 

audiens. 

3. Presenter Mario Teguh mampu 

membawakan acara talk show Mario 

Teguh Golden Ways semenarik 

mungkin. 

4. Presenter Mario Teguh memiliki 

gaya bahasa yang khas dalam 

membawakan acara talk show Mario 

Teguh Golden Ways. 

1. Tema yang diangkat dalam acara talk 

show Mario Teguh Golden Ways 

bervariasi setiap episodenya. 

2. Tema acara yang disajikan dalam 

acara talk show Mario Teguh Golden 

Ways menarik. 

3. Tema yang diangkat acara talk show 

Mario Teguh Golden Ways sesuai 

dengan realitas yang terjadi di 

masyarakat. 
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Kesesuaian 

jam tayang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materi acara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Pemutaran acara talk show Mario 

Teguh Golden Ways pada jam malam 

hari/jam prime time sudah sesuai 

sebab siang hari pemirsa sibuk 

kuliah/beraktivitas. 

2. Menyaksikan acara talk show Mario 

Teguh Golden Ways pada pukul 

19.05-20.30 WIB terasa nyaman. 

3. Durasi acara talk show Mario Teguh 

Golden Ways cukup untuk 

menampilkan seluruh sajian acara. 

1. Konsep materi acara talk show Mario 

Teguh Golden Ways mudah 

dipahami. 

2. Konten acara talk show Mario Teguh 

Golden Ways berbeda dibandingkan 

acara talk show lainnya. 

3. Kata-kata mutiara disetiap acara talk 

show Mario Teguh Golden Ways 

memberi motivasi orang yang 

menontonnya. 

4. Acara talk show Mario Teguh 

Golden Ways menginspirasi audiens 
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Ilustrasi 

Musik 

 

 

Background 

dan Setting 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

untuk berbuat kebaikan. 

1. Ilustrasi musik sudah sesuai dengan 

konsep acara talk show. 

2. Pengaturan suara presenter diterima 

dengan baik. 

1. Background studio acara talk show 

Mario Teguh Golden Ways menarik. 

2. Design studio sudah sesuai dengan 

konsep acara talk show Mario Teguh 

Golden Ways. 

3. Visualisasi gambar sudah sesuai 

dengan konsep acara talk show Mario 

Teguh Golden Ways. 

4. Pencahayaan (lighting) sudah sesuai 

dengan konsep acara talk show Mario 

Teguh Golden Ways. 

 

F. METODE PENELITIAN 

1.1 Pendekatan Penelitian 

 Pendekatan penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini 

adalah penelitian kuantitatif. Penelitian kuantatif dalam penelitian ini 

yaitu mengenai persepsi mahasiswa terhadap Tayangan Mario Teguh 

Golden Ways.  
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1.2 Tipe dan Dasar Penelitian 

Tipe penelitian ini adalah menggunakan deskriptif yang 

bertujuan untuk menjelaskan, meringkaskan berbagai kondisi, 

berbagai situasi, atau berbagai variabel yang timbul di masyarakat 

yang menjadi objek penelitian itu berdasarkan apa yang terjadi 

(Burhan, 2010:36). Dasar dari penelitian ini yaitu penelitian survey, 

yaitu tipe penelitian dengan menggunakan kuesioner atau angket 

sebagai sumber data utama. Dalam penelitian survey, responden 

diminta untuk memberikan jawaban singkat yang sudah tertulis di 

dalam kuesioner atau angket untuk kemudian jawaban dari seluruh 

responden tersebut diolah menggunakan teknik analisis kuantitatif 

tertentu. 

1.3 Tempat dan Waktu Penelitian 

1. Tempat 

Penelitian akan dilakukan di Kampus Universitas Muhammadiyah 

Malang. Dalam pemilihan lokasi penelitian ini agar data yang 

didapatkan atau yang dibutuhkan peneliti bisa relevan dan sesuai. 

2. Waktu 

Penelitian ini akan dilaksanakan pada awal bulan Desember 2013. 

1.4 Populasi dan Sampel 

Populasi adalah keseluruhan subyek penelitian. Apabila 

seseorang ingin meneliti semua elemen yang ada dalam wilayah 

penelitian, maka penelitiannya merupakan penelitian populasi 
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(Arikunto,2002:102). Dalam penelitian jumlah populasi yaitu 

sebanyak 267 mahasiswa. 

Yang menjadin populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa 

Ilmu Komunikasi angkatan 2010 Universitas Muhammadiyah Malang 

yang berjumlah 40 mahasiswa yang diperoleh dari pra survey dengan 

karakteristik sebagai berikut: 

1. Masih aktif sebagai mahasiswa Ilmu Komunikasi angkatan 2010 

Universitas Muhammadiyah Malang. 

2. Pernah menonton acara talk show Mario Teguh Golden Ways di 

Metro TV sedikitnya 3 bulan terakhir. 

3. Mahasiswa yang aktif dalam kegiatan mahasiswa Kine Club, Jufoc 

dan Fokus sehingga dapat memberikan dukungan atas tanggapan 

talk show Mario Teguh Golden Ways. 

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah teknik purposive sampling. Purposive sampling, yaitu 

memilih orang-orang tertentu karena berdasarkan penilaian tertentu 

dianggap mewakili statistik, tingkat signifikansi, dan prosedur 

pengujian hipotesis tidak berlaku bagi rancangan sampling 

nonprobabilitas. Purposive dipilih karena belum tentu semua sampel 

mempunyai karakteristik sesuai dengan tujuan penelitian, diantaranya 

dengan mengajukan pertanyaan saringan terhadap pola menonton 

acara Mario Teguh Golden Ways. 
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1.5 Teknik Pengumpulan Data 

1. Angket 

Angket adalah suatu bentuk daftar pertanyaan yang sifatnya 

terbuka dengan hasil jawaban yang telah disediakan. Teknik ini 

digunakan untuk mengumpulkan data tentang persepsi mahasiswa 

komunikasi angkatan 2010 terhadap acara Mario Teguh Golden 

Ways di Metro TV.  

2. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan pencarian data mengenai hal-hal atau 

variabel yang berupa catatan transkrip, buku, surat kabar, majalah, 

prasasti, notulen rapat dan sebagainya (Arikunto,2002:206). 

Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data tentang jumlah 

mahasiswa Ilmu Komunikasi angkatan 2010 dari lembaga terkait 

yaitu Biro Administrasi dan Akademik (BAA). 

1.6 Teknik Analisa Data 

Analisa data adalah proses penyederhanaan data kedalam 

bentuk yang lebih mudah di baca dan di interpretasikan. Karena 

metode penelitian yang dipakai adalah deskriptif dengan pendekatan 

kuantitatif dimana penelitian ini hanya memaparkan situasi atau 

peristiwa dan tidak mencari atau menjelaskan hubungan serta tidak 

menguji hipotesis atau membuat prediksi. 

Proses pengolahan data dapat dilakukan dengan memberikan 

skala atau skor dari jawaban-jawaban angket. Skala pengukuran yang 
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digunakan adalah Skala Likert. Skala Likert merupakan jenis skala 

yang digunakan untuk mengukur variabel penelitian (fenomena sosial 

spesifik), seperti sikap, pendapat, dan persepsi sosial seseorang atau 

sekelompok orang. 

Setelah semua data telah dikumpulkan dengan lengkap maka 

langkah berikutnya adalah pengolahan data yang dilakukan dengan 

teknik: 

1. Editing, yaitu peneliti memeriksa kembali jawaban-jawaban yang 

diberikan oleh responden pada daftar pertanyaan. 

2. Koding, adalah klasifikasi jawaban-jawaban responden menurut 

macamnya dengan jalan menandai masing-masing jawaban dengan 

tanda-tanda tertentu. 

3. Tabulasi, adalah perhitungan frekuensi jawaban yang diberikan 

responden menurut kategorisasi jawaban, kemudian dimasukkan 

dalam tabel. 

Jawaban responden mempunyai gradasi diri positif sampai 

negatif. Jadi, pada setiap jawaban akan diberikan skor yaitu: jawaban 

setuju (S) mendapat skor 3, ragu-ragu (R) mendapat skor 2, dan tidak 

setuju (TS) mendapat skor 1. 

1. Nilai 3 = Baik atau positif adalah orang yang berpengertian bahwa 

acara Mario Teguh Golden Ways yang diterima baik oleh 

responden. 

2. Nilai 2 = Netral adalah orang yang berpengertian bahwa acara 
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Mario Teguh Golden Ways ini kurang atau cukup baik bagi 

responden. 

3. Nilai 1 = Tidak baik atau negative adalah orang yang berpersepsi 

bahwa acara Mario Teguh Golden Ways tidak baik bagi 

responden.  

Variabel penelitian yang diukur dengan skala likert ini di 

jabarkan menjadi indikator variabel yang di jadikan sebagai titik tolak 

penyusunan item-item instrument, bisa berbentuk pernyataan atau 

pertanyaan. Jawaban setiap item instrument ini memiliki gradasi dari 

tertinggi (sangat positif) sampai pada terendah (sangat negatif), yang 

jika dinyatakan dalam bentuk kata-kata dapat berupa sebagai berikut: 

Tabel 1.5 Skala Likert 

Skor   Penilaian 

3 

2 

1 

Memperhatikan / Sesuai / Jawaban Yang benar 

Kurang Memperhatikan / Kurang Sesuai / Salah 

Tidak Memperhatikan / Tidak Sesuai / Salah 

  (Iqbal Hasan, 2002:72) 

Untuk mencari hasil akhir digunakan rumus mencari rata-rata 

(Mean) karena data tunggal yang akan dihitung meannya baik 

sebagaian atau seluruh skornya berfrekuensi lebih dari satu, maka 

rumusnya modifikasi dengan memasukkan frekuensi skor ke dalam 

rumus: 
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   M =  ∑ fx  

             N 

Keterangan : 

M = mean 

∑ fx = jumlah hasil perkalian antara tiap skor dengan 

frekuensinya 

N = jumlah keseluruhan pernyataaan 

 
 

Dari hasil perhitungan tersebut kemudian diberikan uraian 

secara naratif dengan cara memaparkan dan menginterpretasikan 

gejala yang bersangkutan sehingga hasil penelitian dapat 

dideskripsikan secara jelas.  

Setelah dilakukan perhitungan nilai rata-rata dilanjutkan dengan 

penentuan interval yang nantinya disajikan dalam bentuk tabel 

interval. Penentuan interval dalam penelitian ini mengacu pada rumus 

sturges (Dajan, 1986-87), yaitu hasil interval (i) merupakan hasil dari 

perhitungan nilai tertinggi dikurangi nilai terendah dibagi jarak. 

Setelah hasil diperoleh langkah berikutnya yaitu membuat interval 

sesuai jarak yang telah ditentukan peneliti, sehingga dapat dijadikan 

acuan untuk menentukan posisi nilai rata-rata pada tabel pedoman 

interpretasi persepsi responden yang tujuan akhirnya untuk membuat 

kesimpulan hasil penelitian. Tujuan dari analisa satu variabel adalah 

menggambarkan karakteristik sampel penelitian, karena setiap sampel 
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biasanya dipilih dari populasi yang lebih luas sehingga analisa satu 

variabel juga dianggap menggambarkan karakteristik populasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


