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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang  

Dewasa ini masyarakat Indonesia tidak bisa lepas dari media massa. Sesuai 

dengan namanya media massa adalah media yang mempunyai segmentasi luas 

dan dapat menimbulkan efek-efek positif dan negatif bagi khalayak masyarakat 

atau audience. Media massa mempunyai klasifikasi-klasifikasi tersendiri dalam 

perkembangannya, ada media cetak seperti koran, majalah, tabloid dan lain-lain. 

Dan ada media elektronik seperti radio, televisi dan lain sebagainya.  

Saat ini media massa di Indonesia mengalami perkembangan yang sangat 

signifikan dan berkembang pesat. Tidak ada lagi pembatasan ataupun intervensi 

dari luar terhadap regulasi maupun konten media.berbeda pada masa rezim Orde 

Baru Departemen Penerangan masih memiliki kewenangna yang kuat terhadap 

regulasi media tanah air, misalnya peraturan menteri penerangan (menpen) NO. 

1/1984 yang dijadikan senjata pembredlean terhadap media, kontrol yang ketat 

terhadap organisasi PWI (persatuan wartawan indoesia) sebagai profesi wartawan 

satu-satunya saat itu, hingga akhirnya departemen tersebut dibubarkan pada massa 

pemerintahan Gus Dur. Semenjak pembubaran tersebut tak ada lagi pembatasan 

ketat terhadap media, produksi media tidak lagi terpusat pada kota besar saja. 

Media memiliki fungsi dan difungsi tersendiri bagi para khalayaknya. 

Khalayak secara sadarmemilih media mana yang sesuai dengan keinginan dan 

kebutuhannya. Setiap harinya para khalayak atau audiens dapat mengatur media 

apa saja yang dapat menerpanya. Seperti fungsi media yang dipaparkan oleh Jay 

Black dan Frederick C. Whitney (1988) adalah to inform (menginformasikan), to 
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entertain (memberi hiburan), to persuade(membujuk), transmission of the culture 

(transmisi budaya). (nurudin,M.S.i 2007:64) 

Penerima (audiens) dalam menerima pesan yang disampaikan ada yang 

tergolong selective exposure yaitu orang cenderung memilih informasi 

berdasarkan liputan yang disenanginya. Pilihannya biasanya sesuai dengan 

ideologi, agama, suku dan pekerjaan. Adapula yang tergolong selective retention 

yaitu pemilihan informasi yang memberikan kesan tersendiri pada penerima. 

Misalnya penerima rakyat Indonesia memberi perhatian khusus pada tayangan 

mengenai beberapa warisan budaya Indonesia seperti “Batil” yang diklaim 

Malaysia karena mengingatkan budaya tersebut sebagai warisan asli budaya 

Indonesia. (cangara,Hafied.2008 pengantar ilmu komunikasi :141). 

Ditinjau dari perspektif media ekonomi-politik media merupakan suatu intuisi 

yang kuat dalam mempengaruhi realitas soaial. Media memiliki konsekuansi dan 

nilai ekonomi, serta merupakan obyek persaingan untuk memperebutkan kontrol 

dan akses. Disamping itu, media juga tidak terlepas dari peraturan politik, 

ekonomi dan hukum. Media massa khususnya televisi seringkali dipandang 

sebagai alat kekuasaan yang efektif karena kemampuannya untuk melakukan 

sesuatu dan mengarahkan perhatian, membujuk pendapat, mempengaruhi pilihan 

sikap, memberikan ststus dan legitiminasi, mendefinisikan dan membentuk 

persepsi realitas. (McQuail,Denis.1998:82) 

Televisi saat kini hanya berorientasi pada keuntungan dan tuntutan rating 

belaka. Pemirsa hanya menerima tayangan-tayangan yang sangat populer dan 

tidak mendidik sama sekali. Dimana dapat mengakibatkan perubahan tertentu 



3	  
	  

pada pemirsanya, seperti pemirsa atau audiens dalam konteks style live (gaya 

hidup) audiens serentak mengikuti gata berpakaian atau budaya-budaya populer 

yang disuguhkan didalam tayangn tersebut. Sementara dalam konteks politik atau 

masalah sosial masyarakat, media mampu menggiring dan mengalihkan perhatian 

pemirsanya (audiens) terhadap persepsi-persepsi tertentu. (Selu, Margareta, 

Kushendrawati 2011:80) 

Televisi atau sering disebut TV merupakan salah satu media massa yang 

sangat berpengaruh terhadap masyarakat. Menurut kamus besar bahasa Indonesia, 

televisi adalah sebuah alat penangkap siaran bergambar. Televisi berasal dari kata 

tele (jauh) dan vision (tampak), jadi televisi berarti tampak atau dapat dilihat dari 

jauh. Secara sederhana kita dapat mendefinisikan televisi sebagai media massa 

yang menampilkan siaran berupa gambar dan suara dari jarak jauh. Tayangan 

televisi sudah dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat (di Indonesia dan didunia). 

Karakteristik yang dimilikinya membuat televisi menjadi menjadi sesuatu media 

yang mudah dinikmati oleh semua kalangan. Sekalipun seseorang memiliki 

keterbatasan indera. Televisi dapat dinikmati oleh orang yang buta huruf, tuna 

rungu (dengan hanya melihat gambar), bahkan tuna netra sekalipun (hanya 

mendengar suaranya). Televisi saat ini sudah bukan merupakan barang mewah 

dan bukan lagi sebuah kemajuan teknologi yang membuat orang tangguh. 

Televisi adalah media pertama yang bisa membawakan audiovisual ke dalam 

rumah orang. Televisi bukan hanya membawakan suara tapi menampilkan 

gambar. Dengan cepat sesuai dengan perkembangan dari pemikiran televisi 
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menjadi mdia hiburan. Karna itu banyak sekali oarng yang terpaku pada televisi, 

akibatnya televisi menjadi sangat penting bagi perkembangan media.  

Televisi sebagai media massa memiliki fungsi sebagai media penyampai 

informasi. Program televisi seperti news, infotement, bahkan talkshow mampu 

memberikan informasi yang sekiranya dibutuhkan oleh pemirsa televisi. Selain 

memberi informasi televisi juga sebagai sarana edukasi bagi pemirsa khususnya 

para pelajar dan anak-anak yang sedang dalam tahap perkembangan. Acara kuis, 

program bimbingan rohani, talkshow pendidikan atau bidang pengetahuan lain 

sangat berguna bagi masyarakat kita. Bagi sebagian orang yang mempunyai pola 

belajar dalam bidang audiovisual, menonton televisi bisa dijadikan sebagai 

alternatif pelajaran. 

Pada dasarnya fungsi televisi sama dengan media massa lainnya (surat kabar 

dan radio siaran), yakni memberikan informasi, mendidik, menghibur dan 

membujuk. Tetapi, pada kenyataannya fungsi menghiburlah yang lebih dominan 

pada media televisi, sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa 

fakultas komunikasi UNPAD, yang menyatakan bahwa pada umummnya tujuan 

utama khalayak menonton televisi adalah memperoleh hiburan selanjutnya 

memperoleh informasi. (ardhianto,2004:128)  

Televisi saat ini merupkan media massa yang “terpopuler” dikalangan 

masyarakat indonesia. Sebagaimana besar penduduk di negara-negara 

berkembang mengenal dan memanfaatkan televisi sebagai srana hiburan, 

informasi, edukasi dan lainnya. Televisi tidak membatasi dan tidak hanya untuk 
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dikonsumsi untuk kalangan tertentu saja. Namun, telah menyatakan konsumaen 

dari semua kalangan tak terkecuali remaja dan anak-anak. 

Semakin tertarik pemirsa terhadap tayangan televisi semakin gila pula televisi 

dalam menyiarkan program-program unggulannya. Semua itu menyebabkan 

pemirsa makin dimanjakan sehingga makin betah melototi televisi berjam-jam 

dalam sehari. Jika daridulu kebanyakan orang menonton televisi satu jam saja 

tetapi sekarang program-program unggulan televisi ditayangkan secara estafet 

sehingga pemirsa mampu menghabiskan waktunya lima sampai 6 jam bahkan ada 

yang 10 jam nonstop hanya menonton televisi saja. 

Televisi baik bila berfungsi sebagai media komunikasi dan pendidikan. 

Namun televisi menjadi kontrovesial ketika dihadapkan dengan kepentingan 

bisnis yang berpengaruh buruk bagi masyarakat. Acara atau program yang 

ditayangkan televisi mempunyai pengaruh baik dan tidak baik bagi pemirsa. 

Berbagai resepsi, persepsi atau perspektif akan muncul pada diri masyarakat 

setelah menonton sebuah acara televise dengan berbagai macam programnya. 

(sumber:  http://id.m.wikipedia.org/wiki/Televisi )  

Televisi sebagai media massa secara langsung maupun tidak langsung pasti 

memberikan pengaruh besar terhadap perubahan kehidupan masyarakat. 

Kehidupan sosial masyarakat yang semua tradisional berubah cepat menjadi 

modernisasi yang dibawa televisi. 

Secara sosial televisi suda masuk ke dalam aspek kehidupan masyarakat tidak 

saja diperkotaan tetapi juga dipelosok-pelosok. Setiap harinya jutaan pasang mata 

duduk didepan pesawat televisi menyaksikan apapun yang disuguhkan televisi. 
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Dengan kondisi seperti ini pengaruh televisi menjadi sagat besar terhadap pola 

pikir maupun sikap masyarakat. Televisi bisa menghibur, bisa membuat sesuatu 

yang salah dianggap benar oleh publik. Televisi bisa pula membunuh karakter 

seseorang atau sebuah objek. Televisi bisa pula membuat masyarakat menjadi 

pintar, kritis atau malah ustru tenggelam alam pola pikir yang deskriptif. Jika ada 

kekuatan terbesar yang invisible saat ini media telah menjadi teman baik bagi 

anak-anak, menjadi penghibur buat ibu-ibu yang nantinya mendidik anak-

anaknya, dan tentu saja menjadi teman semua pihak dalam mengambil keputusan. 

Dunia komunikasi massa melalui media massa seperti televisi mengantarkan 

masyarakat pada arus perubahan peradaban yang cepat. Televisi sekarang ini 

seakan-akan menjadi guru elektronik yang mengatur dan mengarahkan serta 

menciptakan budaya massa yang baru. 

Tayangan program televisi seperti realityshow, talkshow, infotainment, 

sinetron dan film bahkan iklan sekalipun turut serta dalam mengatur atau 

mengubah lifestyle masyarakat. Infomasi yang diberikan televisi seperti program 

berita tentang politik, budaya, ekonomi maupun sosial masyarakat dari suatu 

negara layaknya hanya hiburan dan permainan publik belaka. Kenyataan 

didalamnya telah dirubah dengan “sesuatu” yang maya. Namun tak sedikit pula 

pemerhati acara televsi yang sehat menemukan dampak positif dari tayangan 

televisi. Televisi sebagai sarana edukasi dan informasi mampu membuka 

wawasan berfikir pemirsa untuk mengetahui kejadian yg berada dilingkungan 

masyarakat. (Kuswandi:1996;94) 
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Massa dalam hal ini adalah masyarakat yang berperan sebagai komunikan, 

sedangkan para insan pertelevisian berperan sebagai komunikator yang dapat 

memberikan pesan berupa informasi, hiburan, edukasi maupun pesan lainnya. 

Pesan yang disampaikan melalui televisi akan sampai pada khalayak dengan 

cepat. Tetapi tidak demikian dengan umpan balik atau feedback dari masyarakat 

akan sampai ke televisi dengan tidak segera. Proses penghantaran antara 

komunikator dengan komunikan inilah yang kita sebut dengan arus informasi. 

Agar pesan bisa diterima baik oleh komunikan. Dalam kasus ini yaitu masyarakat, 

maka diperlukan pengendalian arus informasi. Sejauh ini yang kita tangkap dari 

televisi, televisi lebih dominan dari siruasi komunikasinya. 

Televisi cenderung persuasif dengan segala program tayangannya yang 

mungkin bervariatif. Ini tidak mengherankan karena televisi menjalankan 

perannya sebagai komunikator. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa 

feedback masyarakat sebagai komunikan juga penting bagi perkembangan 

informasi dan pemaketan program televisi seperti talkshow. Ini menandakan 

antara televisi dan masyarakat ada suatu benang merah dimana antara keduanya 

saling berkaitan. 

Televisi menyajikan sesuatu yang menarik perhatian pemirsanya. Segala jenis 

program dengan berbagai segmen terdapat didalamnya. Dari tayangan berbau 

mistis atau takhayul dan kekerasan, tayangan religi, berita, program anak, hingga 

tayangan bagi orang dewasa yang berbau pornografi masih termuat juga di dalam 

tayangan siaran televisi walaupun sudah disensor tetapi masi saja mengundang 

kesan yang megatif kepada penonton. Beberapa pengamat televisi memberikan 
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tanggapan terhadap tayangan acara televisi  yaitu mengenai program-

program yang ditayangkan saat ini sudah melampaui batas. Oleh karenanya, 

diperlukan perhatian dan kontrol yang serius, baik dari pemerintah, Komisi 

Penyiaran Indonesia (KPI), maupun dari masyarakat itu sendiri. Selain patut untuk 

disyukuri, kemajuan teknologi yang ada dalam konteks ini televisi juga harus 

diwaspadai.  

Kemudahan mendapatkan informasi dan hiburan yang ditawarkan dalam 

berbagai acara oleh televisi dapat membantu kita untuk membuka wawasan dan 

mengenal dunia lebih luas lagi. Akan tetapi, jika masyarakat (pemirsa) tidak 

memiliki filter yang kuat dalam menerima terpaan media televisi ini maka tidak 

tertutup kemungkinan bahwa nilai-nilai negatif juga dapat terserap dan 

dampak yang paling memprihatinkan adalah terjadinya degradasi moral.  

Sebagai contoh dampak tayangan televisi terhadap masyarakat (Indonesia) 

adalah dari segi gaya hidup (lifestyle). Seseorang mengidentifikasikan dirinya 

dengan tokoh-tokoh atau gaya hidup orang barat, misalnya tampak pada pakaian 

yang digunakan. Banyaknya tayangan yang mengarah pada upaya persuasif ada 

masyarakat juga mempengaruhi masyarakat untuk semakin konsumtif. Namun, 

tidak semua program yang ditayangkan oleh televisi berdampak negatif  bagi 

masyarakat. Televisi pun mempunyai pengaruh baik bagi masyarakat. Televisi 

dapat membuka pemahaman masyatakat yaitu mengenai informasi baru, biasanya 

terdapat dalam program-program berita (politik, wisata, kuliner). Televisi juga 

bertindak pendorong anak-anak untuk belajar acara edukasi dan dapat 
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mengajarkan pada anak tentang nilai-nilai yang penting serta pelajaran mengenai 

kehidupan nyata. 

Dari penjelasan di atas, kita dapat mengetahui berbagai dampak yang 

ditimbukan oleh tayangan televisi. Positif atau negatif, baik atau buruknya 

dampak televisi bergantung pada bagaimana masyarakat menyikapi apa yang 

dihadirkan. Hal yang diperlukan adalah kontrol dan perhatian yang serius dari 

seluruh pihak. Orang tua juga harus berperan aktif dalam mengontrol anak-

anaknya saat menyaksikan tayangan televisi. Seperti kasus-kasus yang terjadi 

beberapa waktu lalu, ketika banyak anak yang terluka bahkan diantaranya 

meninggal dunia karena melakukan tindakan kekerasan seperti yang mereka lihat 

ditelevisi, selain menuntut pihak-pihak tertentu, orang tua hendaknya juga 

melakukan introspeksi diri menganai pengawasan yang mereka berikan pada 

anak-anak mereka.  

Kemajuan teknologi televisi dan teknologi-teknologi lain di bidang media 

hingga saat ini sangat luar biasa, tetapi suatu media tidak dapat 

menggantikan posisi media lainnya. Hal ini dikarenakan setiap media memiliki 

karakteristiknya masing-masing yang berbeda dari media lainnya. Karakteristik 

media inilah yang kemudian berpengaruh terhadap preferensi masyarakat dalam 

memilih media sesuai keinginannya. 

Ditengah maraknya tayangan-tayangan televisi saat ini yang kuang mendidik, 

stasiun-stasiun televisi berlomba-lomba untuk membuat acara yang paling 

menarik demi menarik perhatian pemirsanya. Sebut saja MetroTV dengan acara 

Kick Andy, KompasTV dengan Jalan Keluar dan program-program acara yang 
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lain. Namun dari sekian banyak program acara yang ada, peneliti tertarik terhadap 

salah satu program yaitu Kick Andy di Metrotv. Yang melatarbelakangi peneliti 

untuk memilih Kick Andy di Metrotv karena acara ini menjadi salah satu program 

yang digemari dan dinanti masyarakat Indonesia karena mencerdaskan dan 

memperluas wawasan hukum pemirsa.  

Menjamurnya program talkshow hiburan di beberapa stasiun televisi 

belakangan ini tidak membuat Metro TV sebagai satu-satunya stasiun televisi 

swasta yang mengambil segmen berita menjadi gentar. Justru Metro TV 

mendahului dengan mengedepankan talkshow yang dipandu seorang jurnalis, 

Andy F Noya. Acaranya berjudul “Kick Andy” yang mengangkat kisah hidup 

manusia yang terkadang sulit dipercaya dan benar-benar terjadi di sekitar kita. 

Tayangan ini adalah tayangan berita yang memadukan pola konvensional dengan 

kretativitas pada on air presentasion. Mengangkat isu-isu aktual yang berlangsung 

pada kehidupan publik. 

Acara talkshow “Kick Andy” dibawakan secara apik oleh Andy F. Noya. 

Waktu tayang yang tak biasa untuk program talkshow pukul 21.30 – 23:00 WIB 

setiap hari Jumat serta terdapat tayangan ulang setiap hari Minggu pukul 15.30 

WIB. Acara ini berubah jam tayang yang tadinya hari kamis pukul 23:00 WIB 

menjadi jumat pukul 21.30-23.00 WIB. Perubahan jam tayang dikarenakan 

permintaan pemirsa “Kick Andy” agar memperpanjang jam penayangan. Selain 

perubahan jam tayang, perubahan tampilan juga terjadi pada set panggung, namun 

latar gedung bertingkat yang menceriminkan kota Jakarta sebagai “kampung 

halaman” tetap dipertahankan. (Sumber : http://www.kickandy.com) 
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Demi meningkatkan kualitas isi dan merek sejak awal Agustus lalu kick andy 

melakukan re-branding. Berbagai perubahan dilakukan mulai dari perubahan logo 

yang kini terkesan lebih santai. Dapat dilihat dari bentuk rangkaian  huruf  

“Andy” yang tertulis dengan huruf sambung berwarna putih, yang atasnya 

terdapat rangkaian huruf “kick” berwarna kuning  yang ukurannya lebih kecil. 

Dan tampak sepatu berwarna merah terletak diamping keduanya “Kick Andy” 

menggantikan lambang telapak  kaki yang dulu  terpakai. 

Selain itu, diluncurkan pula Kick Andy Foundation (KAF) yang nantinya 

menjadi media penyalur sumbangan bagi orang-orang  yang bergerak hatinya 

setelah melihat tayangan Kick Andy. Tidak sedikit episode dalam acara “Kick 

Andy” yang telah membangkitkan rasa empati dan kepedulian sosial para 

penonton. Meskipun baru diresmikan, KAF telah melakukan berbagai macam 

kegiatan, antara lain gerakan 1000 kaki palsu yang sudah disokong dana 1 miliar. 

Tim Kick Andy bersama para donatur yang menggandeng Sugeng Siswoyudono, 

si pemilik Bengkel Kaki Palsu yang menyediakan seribu kaki palsu bagi mereka 

yang memerlukan. Ini adalah salah satu cerita inspiratif yang ada pada buku 

Kisah-Kisah Inspiratif ke-2 oleh Kick Andy. banyak yang termotivasi akan acara 

ini sehingga berfikir kalau acara ini layak untuk dikonsumsi masyarakat. (Sumber: 

http://id.m.wikipedia.org/wiki/MetroTV) 

Acara talkshow Kick Andy pada bulan Oktober 2008 dinyatakan  sebagai 

program televisi paling berkualitas, hasil riset arting publik II yang dilakukan 

Yayasan SET bekerjasama dengan IJTI, Yayasan Tifa, dan jaringan Masyarakat 

Pemerhati Televisi. Riset periode kedua melibatkan 220 kalangan terdidik di 11 
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kota sebagai  responden/panelis. Riset ini menjaring penilaian mereka terhadap 

program-program pada periode  tertentu yang ber-rating atau share tinggi. 

Surya Paloh sebagai pimpinan Metro TV ingin mendayagunakan kemampuan 

Andy F Noya untuk tampil seperti apa adanya di layar kaca. Di mata Surya Paloh, 

Andy F Noya memiliki karakter dan suara yang unik dalam membawakan acara 

ini, kemampuan yang luar biasa terutama dalam menggali informasi yang 

disembunyikan oleh narasumber. Setiap poin pertanyaan yang diajukan bersifa  

langsung dan mendalam namun tidak sarkatik, sehingga lebih mengundang tawa, 

bahkan jawaban dari narasumbernya pun terkadang jika menimbulkan tawa pasti 

membuat hati kita tersentuh sehingga bisa-bisa kita meneteskan air mata. 

Acara talkshow “kick Andy” menampilkan topik acara dengan tema baik dan 

juga menghadirkan beberapa tokoh penting yang akan menjadi narasumber pada 

saat acara berlangsung. Tokoh yang menjadi narasumber dalam acara ini bisa 

berasal dai kalangan pejabat, politikus, guru, aktivis, artis dan lain sebagainya. 

Selain menghadirkan tokoh penting sebagai narasumber, acara ini sering 

mengundang mahasiswa dari berbagai universitas untuk menjadi audience yang 

nantinya akan memberikan pendapat mengenai topik yang sedang dibicarakan. 

Pada waktu tertentu acara talkshow ini juga mengunjungi universitas-universitas 

seperti ITB, UI, UGM, USU, UII, UMM dan IISIP.  UMM merupakan salah  satu  

universitas yang  pernah  didatangi oleh acara talkshow “Kick Andy”. 

Namun, dibalik daya tarik itu ada beberapa potensi efek yang mengiringi 

paket talkshow itu. Siaran kata/talkshow alias dialog di TV dipandang dari ruang 

publik, tentu harus bebas dari pengaruh. Kick Andy merupakan acara yang bukan 
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hanya memberikan hiburan semata, tetapi juga kental dengan kritik dan control 

social yang cenderung bersifat politis, terutama dalam menyiasati situasi kondisi 

politik saat itu berfungsi sebagai medium refrerensi dan korelasi terhadap 

persoalan masa lalu yang dikupas secara interaktif, integralistik dan menyeluruh 

(Kuswandi,2008:149).  

Berikut ini adalah acara televisi dinilai berkualitas  rating  publik pada bulan 

Oktober 2008: 

No Program Acara Persen 

1 Kick Andy (Metro TV) 35,4% 

2 Si Bolang Bocah Petualang (Trans 7) 3,80% 

3 Apa Kabar Indonesia Malam (TVOne) 3,30% 

4 Liputan 6 Petang (SCTV) 3,30% 

5 Metro Hari Ini 3,30% 

6 Para Pencari Tuhan (SCTV) 1,90% 

7 Lainnya 49,10% 

(sumber : http://id.m.wikipedia.org/wiki/Andy_F._Noya) 

 

Berdasarkan wacana tersebut diatas, maka dapat dikatakan bahwa media 

massa, dalam hal ini media televisi mempunyai pengaruh yang besar terhadap 

wawasan pemrisanya. Acara talkshow “Kick Andy” merupakan suatu acara yang 

bermutu yang diharapkan dapat berpengaruh terhadap wawasan pemirsanya. 

Khususnya para mahasiswa yang selalu  menambah wawasannya melalui acara-

acara yang berbobot. Mahasiswa adalah kalangan intelektual yang penuh bakat 



14	  
	  

dan potensi yang sedang belajar di perguruan tinggi, ,ahasiswa tidak hanya 

mempunyai sttatus, tetapi ia juga berjuang keras menyeleseikan studinya 

(Bertens,2005:11). 

Susantoro (2003) mengatakan mahasiswa adalah kalangan muda berumur 

antara 19-28 tahun, yang memang dalam usia mengalami suatu peralihan dari 

tahap remaja ke tahap dewasa. Susantoro menyatakan bahwa sosok mahasiswa 

juga kental dengan masa kedinamismenya dan sikap keilmuan yang dalam  

melihat sesuatu berdasarkan kenyataan obyektif, sistematis dan rasional. 

Mahasiswa merupakan khalayak yang membutuhkan segala informasi yang 

ada disekelilingnya. Mahasiswa akan mencari sumber informasi yang dapat 

menambah wawasan dan pengetahuannya. Acara Talkshow “Kick Andy” 

merupakan acara yang menggugah, bermanfaat dan dapat dijadikan alternatif 

untuk menambah  wawasan mereka.  

 Berdasarkan uraian latarbelakang diatas maka peneliti mengambil judul: 

PEMAKNAAN PENONTON TENTANG PROGRAM ACARA 

TALKSHOW “KICK ANDY” di METROTV (Study Resepsi pada Mahasiswa 

UMM Jurusan Ilmu Komunikasi Angkatan 2007). 

                                                                                                                   

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas masalah dalam 

penelitan ini adalah bagaimana pemaknaan Mahasiswa UMM Jurusan Ilmu 

Komunikasi Angkatan 2007 pada acara talkshow “Kick Andy” di Metro TV? 
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C. Tujuan penelitian 

Sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan diatas dan agar 

penelitian ini menjadi lebih terarah secara jelas maka tujuan yang ingin dicapai 

pada penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana makna acara “Kick Andy” 

di MetroTV oleh Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang Jurusan Ilmu 

Komunikasi Angkatan 2007. 

 

D. Manfaat Penelitian 

 1. Manfaat Akademis 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan menambah refernsi tentang 

riset audiens memalui reception studies (studi resepsi) bagi peneliti selanjutnya 

dan jurusan Ilmu komunikasi sebagai ilmu sosial dan politik.  

 

2. Manfaat Praktis 

 Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi masyarakat luas, 

serta dapat menambah ilmu pengetahuan dalam menilai atau memaknai isi dari 

suatu media khususnya tentang riset audience.  

 

E.   Tinjauan pustaka  

E. 1. Komunikasi massa 

Masyarakat pada umumnya mengidentifikasikan komunikasi massa sebagai 

alat media massa yang berfungsi untuk penyampaian pesan. Padahal media massa 
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yang merupakan bentuk komunikassi massa dalam penyampaian pesan yang 

disalurkan melalui media cetak ataupun media elektronik. 

Menurut Severin (1997), Tan (1981), Wright (1986) komunikasi massa 

adalah bentuk komunikasi yang merupakan penggunaan saluran (media) dalam 

menghubungkan komunikator dengan komunikan secara massal, berjumlah 

banyak, bertempat tinggal yang jauh, sangat heterogen, dan menimbulkan efek 

(1999:197). Adapun Vivian (2008:450) juga memberikan pengertian tentang  

komunikasi massa adalah proses penggunaan sebuah medium massa untuk 

mengirim pesan kepada audien yang luas untuk tujuan memberi informasi, 

menghibur, atau membujuk. 

Pendapat ini sesuai dengan sifat komunikasi massa yaitu media massa 

menimbulkan keserempakan. Sasaran komunikan atau khalayak yang luas dapat 

menerima pesan yang sama pada waktu yang bersamaan dalam tempat atau 

keadaan terpisah. 

Komunikasi massa merupakan proses penyampaian pesan yang menggunakan 

media sebagai sarananya yang bisa mempengaruhi massa. Pengertian massa itu 

sendiri dapat diartikan sebagai sekumpulan orang atau kelompok atau bisa disebut 

sebagai publik. Menurut Jay Black dan Frederick C. Whitney (1988), komunikasi 

massa adalah sebuah proses dimana pesan-pesan yang diproduksi secara massal 

atau tidak sedikit itu di sebarkan kepada massa penerima yang luas anonim dan 

heterogen (Mass comunications is a process whereby mass produced message are 

transmitted to large, anonymous, and heterogenous masses receivers) (Nurudin, 

2007B:12). Kunci utama dalam komunikasi massa adalah media dan massa.  Jadi, 
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apabila komunikasi yang disampaikan kepada khalayak luas namun tidak melalui 

media massa maka komunikasi tersebut tidak dapat dikatakan sebagai komunikasi 

massa. Komunikasi massa berperan jauh dalam membentuk perilaku dan 

pemikiran massa. 

Fungsi komunikasi massa dengan fungsi media massa hampir sama. Secara 

umum fungsi komunikasi massa bisa dikategorikan menjadi tiga yaitu informasi, 

pendidikan dan hiburan. Dalam rentang waktu dimulainya pembahasan mengenai 

komunikasi massa hingga sekarang muncul berbagai pendapat yang mengutarakan 

tentang fungsi komunikasi massa. Masing-masing ahli mempunyai pendapatnya 

sendiri mengenai fungsi komunikasi massa. Menurut Harold D. Lasswell, fungsi 

komunikasi massa adalah surveilance of the environment (fungsi pengawasan), 

correlation of the part of society in responding to the environment (fungsi 

korelasi), transmision of the social heritage from one generation to the next ( 

fungsi pewarisan sosial) (Nurudin, 2007B:64). Menurut de Vito, fungsi 

komunikasi massa adalah menghibur, menyakinkan, menginformasikan, 

menganugerahkan status, membius dan menciptakan rasa kebersatuan (Winarni, 

2003: 45-47). Sedangkan menurut Nurudin dalam bukunya Pengantar Komunikasi 

Massa, fungsi media massa lebih diperjelas lagi yaitu fungsi informasi, hiburan, 

persuasi, transmisi budaya, mendorong kohesi sosial, pengawasan korelasi 

pewarisan sosial,  melawan kekuasaan represif, dan menggugat hubungan 

trikotomi (Nurudin, 2007:66-93).  

Istilah komunkasi massa (mass communication) sebagai mana dicetuskan 

denga media massa (mass media) pada awal abad ke-20 untuk menggambarkan 
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yang kemudian merupakan fenomena sosial baru dan ciri utama didunia baru yang 

muncul dan dibangun pada fondasi industrialisme dan demokrasi populer. Media 

massa awal (surat kabar, majalah, fonogram, film dan radio) berkembang dengan 

pesat hingga menjadi seperti yang kita kenali bentuknya pada saat ini dengan 

perubahan utama pada skala dan diversifikasi, ditambah dengan munculnya 

televisi diabad ke-20.  

Komunikasi massa memiliki komponen – komponen dalam terjalinnya. 

Hiebert, Ungurait, dan Bohn, yang sering disingkat dengan HUB (1975), 

mengemukakan komponen – komponen komunikasi massa meliputi :  

1. Communicator (Komunikator)  

Proses komunikasi massa diawali oleh komunikator (communicator). 

Komunikator dalam media massa berbeda dengan komuniktor dalam 

komunikasi antarpersona. Pengirim pesan dalam komunikasi massa bukan 

seorang individu melainkan suatu institusi, gabungan dari berbagai pihak.  

2. Codes & Content  

    Codes & Content dapat dibedakan sebagai berikut : Codes adalah sistem simbol 

yang digunakan untuk menyampaikan pesan komunikasi. Content atau isi 

media merujuk pada makna dari sebuah pesan, bisa berupa informasi. 

Sedangkan codes adalah simbol yang digunakan untuk membawa pesan 

tersebut. Dalam komunikasi masa, codes & content berinteraksi sehingga codes 

yang berbeda dari jenis media yang berbeda, dapat memodifikasi persepsi 

khalayak atas pesan, walaupun content-nya sama. 

3. Gatekeepers  
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Gatekeepers seringkali diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai 

penjaga gawang. Gawang yang dimaaksud dalam hal ini adalah gawang dari 

sebuah media massa, agar media massa tersebut tidak “kebobolan”. Kebobolan 

dalam pengertian media massa tersebut tidak diajukan ke pengadilan oleh 

pembacanya karena menyampaikan berita yang tidak akurat, menyinggung 

reputasi seseorang , mencemarkan nama baik seseorang dan lain – lain. 

Sehingga gatekeeper pada media massa menentukan penilaian apakah suatu 

informasi penting atau tidak. Ia menaikkan berita yang penting dan menghapus 

informasi yang tidak memiliki nilai berita. (Hiebert, Ungurat, Bohn, 1975 : 

109).  

4. The Media  

Dalam proses komunikasi massa, regulasi media massa adalah suatu proses 

yang rumit dan melibatkan banyak pihak. Peran regulator hampir sama dengan 

gatekeeper, namun regulator bekerja di luar institusi media yang menghasilkan 

berita. Regulator bisa menghentikan aliran berita dan menghapus suatu 

informasi, tapi ia tidak dapat menambah atau memulai informasi, dan 

bentuknya lebih seperti sensor.  

5. Regulations  

Media massa terdiri dari : (1). Media cetak, yaitu surat kabar dan majalah; (2). 

Media elektronik yaitu radio siaran, televise, dan media online (internet). 

6.  Audience (Audiences)  

Marshall McLuhan menjabarkan audience sebagai sentral komunikasi massa 

yang secara konstan dibombardir oleh media. Media mendistribusikan 
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informasi yang merasuk pada masing – masing individu. Audience hampir 

tidak bisa menghindar dari media massa, sehingga beberapa individu menjadi 

anggota audiences yang besar, yang menerima ribuan pesan media massa.  

7. Filter  

Pada setiap pembahasan komponen komunikasi massa, kita harus 

mempertimbangkan masalah budaya, karena seringkali proses komunikasi 

massa menghadapi hambatan berupa perbedaan budaya. Sebagaimana kita 

ketahui, audiens media massa itu jumlahnya banyak, tersebar, dan heterogen 

(berbeda usia, jenis kelamin, agama, latar belakang sosial, tingkat penghasilan, 

pekerjaan, dan lain – lain). Sudah tentu masing – masing audiences 

mempunyai lingkup pengalaman (field of experience) dan kerangka acuan 

(frame of reference) yang berbeda – beda, sehingga pemaknaan terhadap pesan 

pun berberda, sehingga mereka akan merespons pesan secara berbeda pula.  

8. Feedback  

Komunikasi adalah proses dua arah antara pengirim dan penerima pesan. 

Proses komunikasi belum lengkap apabila audiens tidak mengirimkan 

disampaikan. Respons atau tanggapan ini disebut feedback. Respons pada 

komunikasi massa yaitu audiens bisa saja memberikan respons dengan cara 

tertawa saat menonton suatu program lawak di televisi, atau mengomentari 

suatu berita pada surat kabar. Namun respons seperti ini tidak terlihat oleh 

komunikator komunikasi massa. Agar responsnya dapat sampai kepada 

komunikator, audiens media massa harus memberikan feedback. Umpan balik 
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juga dapat berupa reaksi yang timbul dari pesan kepada komunikator. 

(Ardianto, Komala, dan Karlinah, 2007 : 31 – 47).  

Komunikasi massa terdiri atas unsur-unsur (source), pesan (message), saluran 

(channel), dan penerima (receiver) serta efek (effect). Harold D.Laswell 

mengatakan untuk memahami komunikasi massa dapat dipahami dengan bentuk 

pertanyaan yang dibuatnya, who says what in which channel to whom and with 

what effect (Effendy,2005:10): 

1.  Who (sumber atau komunikan)  

Sumber utama dalam komunikasi massa adalah lembaga, organisasi atau orang 

yang bekerja dengan fasilitas lembaga. Lembaga yang dimaksudkan adalah 

surat kabar, stasiun radio, televisi, studio film, penerbit buku dan majalah. 

2. What (pesan) 

    Organisasi memiliki rasio keluaran yang tinggi atas masukannya dan sanggup 

melakukan encode terhadap pesan-pesan yang sama pada saat yang bersamaan. 

Pesan dalam komunikasi massa dapat diproduksi dalam jumlah yang besar dan 

menjangkau audiens yang jumlahnya cukup banyak. 

3. Which (saluran atau media) 

    Menyangkut pada peralatan mekanik yang digunakan untuk menyebarluaskan 

pesan-pesan komunikasi massa. Media itu bisa berupa televisi, surat kabar, 

majalah, radio, film, dan internet. 

4. Whom (penerima atau mass audience) 

    Unsur ini menyangkut sasaran komunikasi massa. Menurut Charles Wright, ada 

tiga karakteristik audiens, yaitu: 
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    (a) large, dimana besarnya mass audience yang relatif dan menyebar diberbagai 

lokasi tidak     dilakukan dengan tatap muka dan tidak terikat ditempat yang 

sama 

   (b) heterogen, dalam hal ini diartikan sebagai semua lapisan masyarakat dengan 

berbagai keanekaragamannya 

   (c) anonim diartikan sebagai anggota-anggota dari mass audience, pada 

umumnya tidak saling mengenal secara pribadi dengan komunikator (vice 

versa). 

5.  What (unsur efek atau akibat) 

     Dalam komunikasi massa, jumlah umpan balik relatif sangat kecil 

dibandingkan dengan jumlah khalayak secara keseluruhan yang merupakan 

sasaran komunikasi massa dan sering tidak mewakili seluruh khalayak. Oleh 

karena itu, pengetahuan mass communication atau mass audience sangat 

terbatas dan cenderung terlambat atau delayed. 

Pesan yang disampaikan dalam komunikasi massa bersifat kontinyu dan 

umum. Artinya harus ada informasi terbaru yang akan disampaikan kepada 

khalayak tanpa hanya terpatok pada satu informasi saja dan pesan ditujukan untuk 

semua orang yang terjangkau oleh peristiwa komunikasi tersebut, sehingga pesan 

dapat diketahui oleh setiap orang. 

Sean Mac Bride, ketua komisi masalah-masalah komunikasi UNESCO 

(1980) mengemukakan bahwa komunikasi massa dapat berfungsi sebagai: 



23	  
	  

1. Informasi, yakni kegiatan untuk mengumpulkan, menyimpan data, fakta, 

dan pesan, opini dan komentar, sehingga orang bisa mengetahui keadaaan 

yang terjadi diluar dirinya. 

2. Sosialisasi, yakni menyediakan dan mengajarkan ilmu pengetahuan 

bagaimana orang bersikap sesuai nilai-nilai yang ada, serta bertindak 

sebagai anggota masyarakat secara efektif. 

3. Motivasi, yakni mendorong orang untuk mengikuti kemajuan orang lain 

melalui apa yang mereka baca, lihat, dan dengar dari media massa. 

4. Bahan diskusi, yakni menyediakan informasi sebagai bahan diskusi untuk 

mencapai  persetujuan dalam hal perbedaan pendapat mengenai hal-hal 

yang menyangkut orang banyak. 

5. Pendidikan, yakni membuka kesempatan untuk memperoleh pendidikan 

secara luas, baik untuk pendidikan formal maupun non formal. 

6. Memajukan kebudayaan, yakni menyebarluaskan hasil-hasil kebudayaan 

melalui pertukaran program siaran. 

7. Hiburan, yakni media massa memberikan situasi yang menyenangkan atau 

hiburan bagi  khalayaknya. Karena salah satu kebutuhan manusia adalah 

mendapatkan hiburan yang cukup. 

8. Integrasi, yakni menjembatani perbedaan-perbedaan dari khalayak di 

seluruh tempat(Effendy, 2004: 27-28). 

Semua media massa, baik besar maupun kecil memiliki efek terhadap 

komunikan. Efek media massa terhadap komunikan / audience terdiri dari tiga 
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komponen yang nantinya membentuk suatu sistem yang disebut sikap komunikan 

(mass behaviour). Ketiga komponen tersebut yaitu :  

1. Efek Kognitif  

    Komponen ini berhubungan dengan alasan tidak tahu menjadi tahu, dan 

bingung menjadi jelas. (Effendy,1986:66-67). Pengguna media massa untuk 

informasi mengenai urusan publik akan mengarah pada peningkatan 

pengetahuan mengenai urusan publik, kandidat dan isyu – isyu aktual bagi 

audience.  

2. Efek Afektif  

    Komponen ini berkaitan dengan perasaan yang dimiliki seseorang terhadap 

suatu objek. (Effendy,1986:66-67). Para peneliti komunikasi politik sepakat 

bahwa media massa mempunyai efek pada pencapaian emosi individu   

terhadap sistem politik.  

3. Efek Behavioral  

    Komponen ini bersangkutan dengan niat, tekad, upaya usaha yang cenderung 

menjadi suatu kegiatan atau tindakan. (Effendy,1986:66-67). Menurut Melvin 

L. De Fleur dan Sandra Ballrokeock bahwa kesan kognitif pembentukan sikap 

sangat tergantung kepada bahan pemberitaan media yang mengikuti 

perkembangan dunia mereka. (Hikmat, 2011 : 78 – 79). Efek yang ditimbulkan 

komunikasi massa diatas merupakan efek yang menimbulkan sikap pada 

seseorang. Sikap tersebut muncul setelah komunikan menggunakan media 

massa. 
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Menurut Michael W. Gamble dan Teri Kwal Gamble (1986), mengatakan, 

Sesuatu bisa didefinisikan sebagai Komunikasi Massa jika mencakup hal – hal 

sebagai berikut :  

1.    Komunikator dalam komunikasi massa mengandalkan peralatan modern 

untuk menyebarkan atau memancarkan pesan secara tepat kepada khalayak 

yang luas dan tersebar. Pesan itu disebarkan melalui media modern pula 

antara lain surat kabar, majalah , televisi, film, atau gabungan diantara media 

tersebut.  

2.    Komunikator dalam komunikasi massa dalam menyebarkan pesan – pesannya 

bermaksud mencoba berbagai pengertian dengan jutaan orang yang tidak 

saling kenal atau mengetahui satu sama lain. Anonimitas audience dalam 

komunikasi massa inilah yang membedakan pula dengan jenis komunikasi 

massa yang lain. Bahkan pengirim dan penerima pesan tidak saling mengenal 

satu sama lain.  

3.   Pesan adalah milik publik. Artinya bahwa pesan ini bisa didapatkan dan 

diterima oleh banyak orang. Karena itu, diartikan mili publik.  

4.   Sebagai sumber, komunikator massa biasanya organisasi formal seperti 

jaringan , ikatan, atau perkumpulan. Dengan kata lain, komunikatornya tidak 

berasal dari seseorang tetapi lembaga. Lembaga ini pun biasanya berorientasi 

pada keuntungan, bukan organisasi suka rela atau nirlaba.  

5.   Komunikasi massa dikontrol oleh gatekeeper (penapis informasi). Artinya 

pesan – pesan yang disebarkan atau dipancarkan dikontrol oleh sejumlah 

individu dalam lembaga tersebut sebelum disiarkan lewat media massa. ini 
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berbeda dengan komunikasi antarpribadi, kelompok atau publik dimana yang 

mengontrol bukan sejumlah individu. Beberapa individu dalam komunikasi 

massa itu ikut berperan dalam membatasi, memperluas pesan yang yang 

disiarkan. Contohnya adalah seorang reporter, editor, film, penjaga rubrik, 

dan lembaga sensor lain dalam media itu bisa berfungsi sebagai gatekeeper.  

6.   Umpan balik dalam komunikasi massa sifatnya tertunda. Kalau dalam jenis 

komunikasi lain, umpan balik bisa bersifat langsung. Misalnya, dalam 

komunikasi antarpersona. Dalam komuikasi ini umpan balik langsung 

dilakukan. Tetapi komunikasi yang dilakukan lewat surat kabar tidak bisa 

langsung dilakukan alias tertunda (delayed). (Nurudin, 2007 : 8 – 9).  

 

E.2.  Realitas Media massa 

Media massa selain menjadi media untuk menyebarkan atau medistrinusikan 

informasi dan sebagai mesia hiburan bagi masyarakat, juga sebagai instuti yang 

berperan sebagai agen perubahan (agen of change), yaitu sebagai institusi pelopor 

perubahan. Namun dari begitu banyaknya media massa yang ditawarkan oleh 

pelaku pasar, masyarakat lebih banyak memilih media massa elektronik sebagai 

pemenuhan kebutuhan mereka akan informasi dan hiburan, hal ini dikarenakan 

media komunikasi massa pasti mengalamiperubahan seriring dengan adanya 

berbagai kemungkinan dan tantangan teknologi baru dalam tahan 

komunikasi.(bungin,Burhan 2007:126) 

Kini telah membedakan antara proses komunikasi massa dengan media 

sesungguhnya yang memungkinkan proses tersebut terjadi. Peristiwa komunkasi 



27	  
	  

masusia yang berjarak waktu dan tempat, jauh lebih tua daripada bentuk-bentuk 

media massa yang kini digunakan. Proses ini penting bagi penyelenggaraan 

masyarakat yang terdahului yang berlangsung pada rentang waktu yang lama dan 

kemudian meluas kewilayah yang lebih besar. 

Dalam mengisahkan sejarah media massa, kita berhadapan dengan empat 

elemen utama yang signifikan dalam kehidupan masyarakat yang lebih luas, yaitu 

: 

• Tujuan, kebutuhan, atau penggunaan komunikasi tertentu 

• Teknologi untuk berkomunikasi kepada massa dengan adanya jarak 

• Bentuk-bentuk organisasi sosial yang menyediakan keahlian dan kerangka 

untuk mengatur produksi dan distribusi 

• Bentuk-bentuk peraturan dan kontrol 

Elemen-elemen tersebut tidak memiliki hubungan yang kaku antara satu sama lain 

dan sangat bergantung pada keadaan waktu dan tempat. Terkadang sebuah 

teknologi komunikasi diterapkan karena kebutuhan atau penggunaan yang sudah 

terlebih dahulu ada, seperti teknologi cetak menggantikan salin tangan atau 

telegraf menggantikan perpindahan fisik dari pesan penting.  

Menurut J.B Wahyudi (1986:43) media massa adalah saluran atau media yang 

dipergunakan untuk mengadakan komunikasi dengan massa sesuai dengan sifat-

sifat media  massa. Khalayak akan tertarik membaca surat kabar atau majalah, 

menonton suatu program acara TV dan mendengarkan radio, apabila isi pesan 

yang disampaikan media tersebut mengandung unsur-unsur sebagai berikut : 

1. Novelty, sesuatu yang baru dan belum diketahui.  
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2. Jarak, jarak terjadinya suatu peristiwa dengan tempat publikasi peristiwa 

mempunyai arti penting. Khalayak akan tertarik untuk mengetahui hal-hal yang 

berhubungan langsung dengan kehidupan dan lingkungannya.  

3. Popularitas, mencakup tokoh, organisasi atau kelompok, tempat dan tanggal 

yang penting  dan terkenal. 

4. Konflik atau pertentangan baik dalam bentuk kekerasan maupun menyangkut 

perbedaan nilai dan pendapat. 

5.  Humor (lucu atu menyenangkan). 

6.  Nostalgia, mengungkapkan pengalaman dimasa lalu. 

7. Human Interest, setiap orang pada dasarnya ingin mengetahui segala peristiwa 

atau hal yang menyangkut kehidupan orang lain, biasanya dikemas dalam 

bentuk berita, feature, biografi. 

Beberapa peranan media dalam pandangan yang lebih positif dari pandangan 

kita akan dunia yang lebih luas, menyediakan integrasi dan kesinambungan dan 

menghubungkan satu orang dengan lainnya.bahkan ide penyaringan seringkali 

diterima dalam artian positif, memilihdan menfsirkan suplai informasi yang tidak 

dapat diatur atau kacau. Berbagai versi prosesproses mediasi mencerminkan 

perbedaan interpretasi peranan media dalam proses sosial. Secara khusus, media 

dapat memperluas pandangan kita dengan cara yang terbukaatau mereka dapat 

membatasi atau mengkontrol kesan yang kita miliki. Kedua, mereka dapat 

memilih anatara pesan yang netral atau pasifdengan peranan yang aktif dan 

partisipatif.  Dibawah ini beberapa peranan media baru yang interaktif, dimana 
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penerima dapat menjadi pengirimdan menggunakan media dalam interaksi dengan 

lingkungannya. 

Seorang ahli komunikasi Dr.Harold Laswell melihat tiga fungsi utama media 

massa yaitu : (bungin buhan 2007:72). 

1. The Surveillance of the Environment. Dalam hak ini dimaksudkan bahwa 

media massa mempunyai fungsi sebagai pemberi informasi dan 

penyampaian berita kepada masyarakat. 

2. The Correlation of the part of society in responding of the environment. 

Fungsi ini menekankan pada seleksi, evaluasi dan interpretasi dari media 

massa. Peranan media massa adalah melakukan seleksi mengenai apa yang 

perlu dan apa yang tidak perlu disiarkan. Pemilihan dilakukan oleh editor, 

redakturdan pengelola media massa. Kurt Lewin menyebutnya Gatekeeper 

dari arus berita dan informasi. 

3. The transmission of the Social Heritage from one Generation of the next. 

Berfungsi sebagai sarana untuk memindahkan nilai warisan budaya dari 

generasi ke generasi. 

Ahli komunikasi lainn menambahkan bahwa fungsi utama media massa 

adalah sebagao media hiburan, sedangkan menurit Wilbur Schramm 

menambahkan bahwa fungsi dari media massa adalah sebagai advertensi atau 

iklan, dlam beberapa hal menurut Wilbur Schramm, media massa adalah 

membantu memperkenalkan perubahan sosial.(macandrewa,1988:44) 

Dengan demikian, funsi utama dari media massa adalah sebagai informasi, 

seleksi berita atau informasi, pendidikan, hiburan atau advertensi. (JB.Wahyudi 



30	  
	  

1997:43).Media tidak hanya mempengaruhi tatanan politik sosial dan ekonomi 

diamana ia berada, namun juga dipengaruhi olehnya sebagai salah sebuah 

institusi. Media memiliki kekuatan yang sangat besar seperti, membuat sebuah 

institusi lain menjadi kuat. Kemampuannya dalam menyebarluaskan pesan dan 

informasi kepada audiens menjadikannya sebagai sumber kekuatan.(River Wiliam 

2004:38) 

Lingkungan simbolik disekitar (informasi, gagasan, kepercayaan dam lain-

lain) seringkali kita ketahui melalui media massa. Bahkan pengetahuan kita 

tentang mastyarakat sendiripun kebanyakan bersumber dari media. Media massa 

memiliki pesan mediasi (penengah/penghubung) antara realitas sosial yang 

obyektif dengan pengalaman pribadi. Penyataan tersebut merupakan asumsi datar 

dari teori media dan masyarakat.  

Berikut ini beberapa aspek media massa menurut Mc Quail (1987:53) yang 

menghubungkan kita (audiens) dengan “realitas” media berperan sebagai berikut: 

1. Sebagai jendela, pengalaman dan peristiwa yang memperluas pandangan kita 

dan memungkinkan kita mampu memahami apa yang terjadi disekitar kita 

tanpa campur tangan pihak lain atau sikap memihak.  

2. Sebagai pembicara atau partner, yang menjelaskan dan memberi makna serta 

memiliki informasi terhadap peristiwa atau percakapan yang kurang jelas, 

meresponnya dengan cara interaktif semu. 

3. Sebagai forum atau pijakan yakni mempresentasikan suatu informasi atau ide 

kepada audiens atau khalayak sering kali dengan adanya respon atau umpan 

balik.  
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4. Sebagai papan penunjuk, pemandu atau penerjemah jalan yang secara aktif 

menghubungkan arah, memberikan bimbingan atau intruksi. 

5. Sebagai penyaring, palang pintu (gatekeeper) atau portal yang bertindak 

memilih bagian pengalaman yang perlu diberi perhatian khusus dan 

menyisihkan aspek pengalaman lainnya, baik secara sadar dan sistematis atau 

sengaja maupun tidak sengaja. 

6. Sebagai tirai atau penutup yang menutupi kebenaran demi mencapai tujuan 

propaganda atau pelarian dari suatu kenyataan. 

7.  Sebagai kontributor yang meneruskan informasi yang tidak tersedia untuk 

semua orang, atau dalam kata lain pembawa atau pengantar informasi serta 

pendapat.  

8.  Sebagai cermin peristiwa memantulkan citra masyarakat terhadap masyarakat 

dan dunia yang melibatkan cerminan akurat. 

9. sebagai peran khusus dan menyisihkan aspek pengalaman lainnya baik secara 

sadar dan sistematis maupun tidak. Biasanya pantulan citra itu mengalami 

perubahan (ditorsi) karena sudut pandang dan arah cermin ditentukan oleh 

orang lain, dan kita tidak bebas melihat apa yang kita inginkan.  

Media selalu berhubungan dalam satu dan hal lain dengan struktur kekuatan 

politik dan ekonomi yang kuat. Nyatanya, media yang memiliki nilai ekonomi 

adalah obyek kompetisi bagi kontrol dam akses. Kedua, mereka tunduk pada 

peraturan politik, ekonomi dan hukum. Ketiga, media massa secara umum 

dipandang sebagai instrumen efektif bagi kekuasaan dengan kapasitas potensial 
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untuk membawa pengaruh dengan berbagai cara. Keempat, kekuatan media massa 

tidak dengan rata tersedia untuk semua kelompok atau kepentingan.  

 Televisi sebagai salah satu bentuk media massa harus mendapatkan 

dukungan dari masyarakat. Usaha untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat 

melalui programprogram 

yang ditayangkan, sehingga usaha untuk meraih pemirsa melalui program acara 

menjadi satu hal penting yang mendapat porsi utama. 

Munculnya media massa dalam kehidupan manusia memang menghadirkan 

peradaban, khususnya dalam proses komunikasi dan informasi yang bersifat 

massa. Televisi ternyata memberikan nilai yang sangat spektakuler dalam sisi-sisi 

pergaulan hidup manusia saat ini. 

Kemampuan televisi dalam menarik perhatian massa menunjukkan bahwa 

media tersebut telah menguasai jarak geografis dan sosiologis. Media massa 

menjadi kebutuhan penting bagi masa depan hidup manusia. Seperti halnya 

sekolah, media turut memberi peran dan jalan bagi perubahan sosial politik 

ekonomi masyarakat. Media tidak lagi ‘hanya’ sebagai wadah penyampaian 

informasi. Berbagai kepentingan ideologi, ekonomi, politik, idealisme, agama 

bertarung dalam diri media. Jangkauan media yang semakin luas dan cepat 

memberi janji bagi siapapun yang memenangkan pertarungan itu akan menjadi 

‘penguasa’. Media massa harus tetap memiliki independensi dan obyektifitas, 

meski demikian kompetisi antar media yang semakin keras, memaksa pengelola 

lebih jeli melihat pangsa pasar (pembaca). 
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Produk media massa merupakan komoditi atau jasa yang ditawarkan untuk 

dijual kepada sekumpulan konsumen tertentu yang potensial, yang bersaing 

dengan produk media yang lainnya. Calon konsumen atau komsumen dapat diacu 

sebagai pasar. Bahkan dalam konteks akademi, mengacu calon audience sebagai 

pasar yang ada kalanya menunjukkan bidang populasi spesifik, dan kadang-

kadang menunjukkan sekumpulan populasi yang dicirikan dengan cara tertentu 

lainnya.. 

Mengenai kekuatan media, terdapat dua model yang saling berlawanan satu 

sama lain. Yang pertama model media dominan (model of dominant media) dan 

model kedua adalah model media pluralis (pluralis media). Model yang pertama 

atau model media dominan adalah yang melihat media sebagai kekuatan yang 

mewakili lembaga kuat lainnya. Organisasi media dalam pandangan ini, seringkali 

dimiliki atau dikontrol oleh sejumlah kecil kepentingan yang berkuasa yang 

memiliki jenis dan tujuan serupa. Mereka menyebarkan pandangan yang terbatas 

dan seragam mengenai dunia yang dibentuk oleh perspektif dari kepentingan 

berkuasa. Khalayak dibatasi atau dikondisikan untuk menerima pandangan akan 

dunia yang ditawarkan dengan respon kritik yang sedikit. Hasilnya akan 

mengesahkan struktur krkuatan yang mapan dan untuk menghentikan perubahan 

dengan menyaring suara alternatif. Model pluralis adalah, dihampir segala bidang 

kebalikannya yang memungkinkan lebih banyak keragaman dan kemungkinan. 

Secara umum “model dominan” berhubungan dengan pandangan baik 

pesimisme konservativ mengenai ‘kebangkitan massa’ dan juga kritik terhadap 

kapitalisme yang dikecewakan oleh kegagalan terjadinya revolusi. Model ini 
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konsisten dengan pandangan media sebagai alat ‘penjajahan budaya’ atau alat 

propaganda politik. Pandanga pluralis adalah versi ideal bagaimana tujuan 

liberlisme serta pasar bebas. Media tidak lagi ‘hanya’ sebagai wadah 

penyampaian informasi. Berbagai kepentingan ideologi, ekonomi, politik, 

idealisme, agama bertarung dalam diri media. Jangkauan media yang semakin 

luas dan cepat memberi janji bagi siapapun yang memenangkan pertarungan itu 

akan menjadi ‘penguasa’. Media massa harus tetap memiliki independensi dan 

obyektifitas, meski demikian kompetisi antar media yang semakin keras, 

memaksa pengelola lebih jeli melihat pangsa pasar (pembaca).	  

Unsur Perbandingan Dominan Pluralis 
Sumber masyarakat 
 
 
 
Media  
 
 
Produksi  
 
Isi dan pandangan 
dunia  
 
 
Khalayak  
 
Efek  

Kelas penguasa atau elit 
dominan 
 
 
Dibawah kepemilikan yang 
terkonsentrasi dari jenis 
yang seragam. 
Terstandar dan rutin 
 
Selektif dan ditentukan dari 
atas 
 
 
Tidak mandiri, pasif, teratur 
dalam skala besar 
Kuat dan meneguhkan 
tatanan sosial yang mapan 

Kepentingan politik, 
budaya, sosial dan 
kelompok yang saling 
bersaing 
Banyak jenis dan mandiri 
satu sama lain 
 
Kreatif, bebas dan 
orisinal  
Pandangan yang beragam 
dan saling bersaing 
tergantung permintaan 
khalayak 
Terbagi-bagi, selektif, 
reaktif dan aktif 
Banyak, tanpa arah yang 
konsisten atau dapat 
diperkirakan, tapi sering 
kali tanpa efek 

 

      Model-model ini digambarkan secara berlawanan, kemungkinan untuk 

menggambarkan versi keduanya, dimana kecenderungan terhadap dominasi massa 

atau monopoli ekonomi tunduk pada batasan dan kekuatan lawan dan dilawan 
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oleh khalayak mereka. Dalam masyarakat bebas manapun, kelompok minoritas 

dan oposisiharus dapat mengembangkan dan memelihara alternatif  mereka 

sendiri. 

 

E.3 Media Massa Sebagai Public Sphere  

Gagasan public sphere (ruang publik) merupakan gagasan yang belum tua 

dan dalam hal ini Filsuf Jerman Jurgen Habernas dianggap sebagai pencetus 

gagasan tersebut. Sekalipun sebagian orang menganggap benih-benih pemikiran 

ruang publik sudah dikemukakan oleh sosiologis dan ekonomis Jerman 

Maximilian Carl Emil Weber. (http://sulfikar.com/teori-ruang-publik-1-ruang-

publik-habermas.html.) 

Habermas mengemukakan media massa sebagai ruang untuk membangun 

diskursus publik terhadap setiap kebijakan Negara ataupun komunitas bisnis. Bagi 

Jurgen Habermas ruang publik atau publik sphere adalah bagian dari masyarakat 

warga (civil society) dimana masyarakat dapat turut serta berpartisipasi dan 

sebagai wadah masyarakat dimana mereka bisa berkomunikasi dan melakukan 

dialog-dialog dengan sesamanya.(Margareta 2011:187) 

Habernas mendefinikan public sphere sebagai suatu arena atau ruang dimana 

terdapat kebebasan dari intervensi, dan orang-orang yang ada di dalamnya 

terbebas dari ikatan atau pengaruh luar. Terutama dari negara dan pemerintah.ide 

Habermas tersebut kemudian dibahas oleh para pakar-pakar komunikasi. William 

Gamson dan Andrew Madiglian salah satunya yang mengembangkan ide tentang 
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media massa sebagai public sphere atau ruang public masyarakat. (http://talking-

2.blogspot.com/2009/04/media-massa-sebagai-public-sphere.html.) 

Oleh karena itu, media massa harus mampu menjadi public sphere dimana 

masyarakat mendapati porsi yang serupa dalam memberikan komentarnya 

langsung terhadap suatu permasalahan dalam pemberitaan media massa. Sebuah 

media massa harus mewujudkan fungsi public sphere ini, demi terjaminnya nilai-

nilai dan netralitas dalam berpendapat umum.  

 

E. 4 PEMAKNAAN 

E.4.1  Pemaknaan Audiens Media Massa  

Upaya memahami makna sungguh merupakan salah satu masalah filsafat 

yang tertua dalam umur manusia. Konsep makna telah menarik perhatian disiplin 

komunitas, psikologi, sosiologi, antropologi, dan linguistik. Itu sebabnya beberapa 

pakar komunikasi sering menyebutkan kata makna ketika mereka merumuskan 

definisi komunikasi. Stewart L Tubbs dan Sivia Moss (1994: 6), misalnya 

menyatakan “komunikasi adalah proses pembentukan makna diantara dua orang 

atau lebih”. Sedangkan menurut Judy C. Pearson dan Paul E. Nelson (1979: 3) . 

“Komunikasi adalah proses memahami berbagai makna” (Sobur, 2009: 255). 

Makna sebagaimana dikemukakan oleh Aubrey Fisher yang dikutip sobur 

(2006: 19) adalah “konsep yang abstrak” yang telah menarik perhatian para ahli 

filsafat dan para teoritis ilmu sosial selama 2000 tahun silam. Konsep abstrak 

disini maksudnya adalah makna itu dapat tercipta dari arti yang diciptakan oleh 



37	  
	  

manusia itu sendiri. Seperti yang dijelaskan oleh De Vito bahwa “makna ada 

dalam diri manusia”. 

Demikian pula, makna yang didapat pendengar dari pesan-pesan kita akan 

sangat berbeda dengan makna yang ingin kita komunikasikan. Komunkasi adalah 

proses yang kita gunakan untuk memproduksi, dibenak pendengaran apa yang ada 

didalam benak kita. Reproduksi ini hanyalah sebuah proses parsial dan selalu bisa 

salah. “ (Sobur, 2006: 20) 

Alex Sobur (2009:25) pula mengatakan bahwa “kata memperoleh makna 

hanya karena digunakan secara tepat, yaitu dalam penggunaan kata itu sendiri”. 

Sedangkan menurut Brodbeck (1963) yang dikutip Aubrey Fisher (1986: 344) 

mengemukakan bahwa sebenarnya ada tiga pengertian tentang konsep makna 

yang berbeda-beda yaitu:  

1. Makna menurut tipologi Brodbeck adalah makna referensial yakni makna 

suatu istilah adalah objek, pikiran, ide, atau konsep yang ditujukan oleh 

istilah itu. 

2. Tipe makna yang kedua dari Brodbeck adalah arti istilah itu. Dengan kata 

lain lambang atau istilah itu ”berarti” sejauh ini hubungan secara “sah” 

dengan istilah lain atau konsep yang lain. Brodbeck juga menjelaskan 

suatu istilah dapat saja memiliki arti referensial dalam pengertian yang 

pertama. Tetapi karena ia tidak mempunyai arti (tipe makna yang kedua). 

3. Tipe makna yang ketiga mencakup makna yang dimaksudkan (itentional) 

dalam arti bahwa arti suatu istilah atau lambang tergantung pada apa yang 

dimaksudkan pemakai dengan arti lambang itu 
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Makna selalu mencakup banyak pemahaman, aspek-aspek pemahaman yang 

secara bersama dimiliki para komunikator. Maka, arti makna dalam komunikasi 

dapat dijawab setiap perspektif tersebut bukanlah jawaban dari perspektif yang 

lain. Bahasa dan makna meniscahyakan sebuah kerjasama antara yang membuat 

pernyataan dan yang menafsirkan. Jadi, sehingga arti dari maksa yaitu sebuah 

sebagai konsep yang relevan dengan komunikasi tergantung pada perpektif yang 

dipergunakan untuk meninjau proses komunikasi. (alex Sobur 2009:22) 

 

E.3.2 Pemaknaan Audiens Dalam Perpektif  Reception Studies (studi resepsi) 

Dalam reception studies (studi resepsi) audiens diasumsikan sebagai individu-

individu yang berada di dalam dan menjadi bagian dari, budaya massa (mass 

culture). Pada analisis reception studies, makna yang ditemukan merupakan hasil 

pemaknaan pesan atau teks media oleh audiens yang diteliti, sementara dalam teks 

media, makna temuan peneliti dicapai melalui pemaknaan atas teks oleh 

peneliti.(perkuliahan riset audiens farid rusman). 

 Studi resepsi adalah studi yang memfokuskan pada pengalaman dan 

pemirsaan khalayak serta bagaimana makna diciptakan melalui pengalaman 

tersebut. Analisis ini mecoba memberikan sebuah makna teks media dengan 

memahami bagaimana karakter teks dibaca oleh khalayak audiens. (nur hasanah 

pemaknaan be a aman) 

Dalam Reception Studies, Audience secara universal dapat diartikan sebagai 

sekumpulan orang yang menjadi pembaca, pendengar, pemirsa berbagai media 

atau komponen isinya. Semula audience adalah sekumpulan penonton drama, 
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permainan dan tontonan, yaitu penonton pertunjukan hal yang telah mengambil 

berbagai bentuk yang tidak serupa dalam peradaban dan tahapan sejarah yang 

berbeda. 

Menurut Hieber dan kawan-kawan dalam Nurudin (2007:105), audiens dalam 

komunikasi massa setidaknya mempunyai 5 karakteristik, yaitu ; 

1. Audiens cenderung berisi individu-individu yang condong untuk berbagi 

pengalaman dan dipengaruhi oleh hubungan sosial diantara mereka. 

Individu tersebut memilih produk media yang mereka gunakan 

berdasarkan seleksi kesadaran. 

2. Audiens cenderung besar, besar dalam arti tersebar ke berbagai wilayah 

jangkauan sasaran komunikasi massa. Ukuran besar ini bersifat relatif 

sebab ada media tertentu yang jumlah audiensnya mencapai ribuan bahkan 

jutaan. 

3. Audiens cenderung heterogen, karena audiens berasal dari berbagai lapisan 

dan kategori sosial. Komunikasi massa bukan untuk disampaikan kepada 

audiens tertentu, melainkan untuk semua lapisan dengan berbagai 

keragamannya. 

4. Audiens cenderung anonim, maksudya audiens media pada umumnya tidak 

saling mengenal secara pribadi denan komunikator sehingga audiens tidak 

dapat memberikan umpan balik secara langsung kepada media. 

5. Audiens secara fisik dipisahkan dengan komunikator, meski stasiun tv atau 

perusahaan media terdapat di kota yang jauh dari tempat kita akan tetapi 

kita dapat menyaksikan pesan media dirumah atau tempat kita berada. 
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Pemahaman tentang audience (khalayak) akan sangat bergantung pada 

bagaimana khalayak itu diposisikan dalam sebuah tatanan sosial. Jika ditempatkan 

dalam suatu sistem ekonomi, khalayak merupakan segmen pasar yang akan 

dijangkau dan secara simultan merupakan komuditas yang diperdagangkan jika 

ditempatkan dalam sebuah sistem socioethical, khalayak merupakan sebuah 

tempat akulturasi atau sosialisasi dan jika ditempatkan dalam keberadaannya 

dalam kehidupan sehari-hari, khalayak tidak lagi menjadi sebuah kategori sosial 

namun menjadi sebuah proses, sebuah elemen penentu dalam cara hidup. Dalam 

buku Audience Analysis, Denis McQuail menyatakan bahwa khalayak dapat 

berasal dari masyarakat dan juga dari media dan isinya (McQuail,1997:25). 

Khalayak media (the medium audience) merupakan khalayak yang 

diidentifikasikan dari pilihanpilihan khalayak tersebut terhadap media tertentu, 

misalnya khalayak televisi, khalayak surat kabar, khalayak radio, dan lainlain. 

Versi terakhir dari khalayak, yakni khalayak yang diidentifikasikan sebagai 

pembaca buku tertentu, karangan tertentu, judul surat kabar tertentu, dan penonton 

suatu program televisi, dan pendengar progaram tertentu siaran radio. McQuail 

(1997) juga mengemukakan alternatif lain berkenaan dengan penggolongan 

khalayak, yang juga berkaitan dengan hubungan khalayak dengan pengirim 

(audiencesender relationship), yang dihubungkan dengan komunikasi dalam 

transmission model, expressive atau ritual model, dan attention model (McQuail, 

1997:41). 

Konsep lain dari khalayak dikemukakan oleh Marxis, yang menganggap 

khalayak merupakan korban yang tidak berdaya dari manipulasi dan eksploitasi 
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dari kapitalis media yang bertujuan untuk mnyebarkan “kesadaran palsu (“false 

consciousness”), yang berarti bahwa hilangnya rasa identitas kelas dan solidaritas 

(McQuail, 1997:13). Menurut pandangan ini, kelas pekerja merupakan korban 

yang tidak mampu untuk membela diri mereka dari propaganda dan manipulasi 

karena kurangnya pendidikan dan pengalaman dari para buruh yang kelelahan dan 

mindless dan menganggap bahwa media massa merupakan pelepasan yang 

melegakan. 

Dikatakan bahwa penonton televisi bukanlah massa yang tak terbedakan yang 

terdiri dari kumpulan individu dan terisolasi. Namun, menonton televisi adalah 

suatu aktivitas yang diinformasikan secara sosial dan kultural yang terkait erat 

dengan makna. Penonton adalah pencipta kreatif makna dalam kaitannya dengan 

televisi (mereka tidak sekedar menerima begitu saja makna-makna tekstual) dan 

mereka melakukannya berdasarkan atas kompetensi kultural yang dimilki 

sebelumnya yang dibangun dalam konteks bahasa dan relasi sosial. Lebih jauh, 

dikatakan bahwa teks tidak memasukkan seperangkat makna yang tidakmendua 

namun teks itu sendiri bersifat polisemis, artinya ia adalah pembawa berbagai 

makna, hanya sedikit di antaranya yang diambil oleh penonton. Memang, 

penonton yang terbentuk dengan cara yang berbeda akan mengerjakan makna 

tekstual yang berbeda. Jadi paradigma audien aktif mempresentasikan suatu 

perpindahan minat dari angka kepada makna, dari suatu makna tekstual kepada 

berbagai makna tekstual dan dari penonton umum kepada penonton khusus 

(Barker, 2005: 282). Dalam penelitian ini, khalayak dipandang sebagi individu-
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individu yang berbeda, yang dapat menciptakan makna yang berbeda pula sesuai 

dengan latar belakang individu tersebut.  

 

E.5.  Teks Media 

Pesan komunikator kepada komunikan mempunyai berbagai macam bentuk, 

salah satunya adalah berupa teks. Teks menurut Budiman (1999) bisa diartikan 

sebagai seperangkat tanda yang ditransmisikan dari seorang pengirim kepada 

seorang media melalui medium tertentu dan dengan kodekode tertentu (dalam 

Sobur, 2006:53).  

Teks dalam pengertian umum adalah dunia semesta ini, bukan hanya teks 

tertulis atau teks lisan, adat istiadat, kebudayaan, film, drama secara pengertian 

umum adalah teks (Sobur, 2006:5354).  

Makna, sebagaimana dikemukakan oleh Fisher (1978:343), merupakan 

konsep yang abstrak, yang telah menarik perhatian para ahli filsafat dan para 

teoretisi ilmu sosial selama 2000 tahun silam. Semenjak Plato 

mengonseptualisasikan makna manusia sebagai salinan “ultrarelitas”, para 

pemikir besar telah sering mempergunakan konsep itu dengan penafsiran yang 

sangat luas yang merentang sejak pengungkapan mental dari Locke sampai 

kerespons yang dikeluarkan oleh Skinner. 

Blumer sebagai tokoh interaksi simbolik mengatakan kalau makna menuju 

pada sifat kekhasan manusia dalam berinteraksi dimana saling menterjemahkan 

serta mendefinisikan tindakan. Kemudian sebuah tanggapan atas tindakan 

didasarkan atas makna yang di berikan terhadap orang lain. Makna bukan berasal 
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dari proses mental yang menyendiri, tetapi dia berasal dari interaksi sosial, 

dimana saat itu manusia mempelajari simbol dan makna (Barker,2005:100) 

Individu secara aktif menginterpretasikan teks media dengan cara 

memberikan makna atas pemahaman pengalamannya sesuai dengan apa yang 

dilihatnya dalam kehidupan seharihari. Interpretasi didefinisaikan sebagai kondisi 

aktif seseorang dalam proses berpikir dan kegiatan kreatif pencarian makna 

(Littlejohn, 1999:199).  

 Sementara makna pesan media tidaklah permanen, makna dikonstruksi oleh 

khalayak melalui komitmen dengan teks media dalam kegiatan rutin 

interpretasinya. Artinya, khalayak adalah aktif dalam menginterpretasikan dan 

memaknai teks media. 

Dalam artikelnya yang berjudul Audiencing, John Fiske, menyatakan bahwa 

program televisi, indstri yang membuatnya dan orangorang yangmenontonnya, 

keseluruhan merupakan agenagen yang aktif dalam sirkulasi makna, dan 

hubungan di antaranya bukanlah sebuah hubungan sebab akibat, dimana yang satu 

mendahului yang lain, tetapi lebih bersifat systematicity. 

Teks adalah semua bentuk bahasa, bukan hanya kata-kata yang tercetak 

dilembar kertas,tetapi juga semua jenis ekspresi komunias, ucapan, music, 

gambar, efek suara, citra dan sebagainya. Van Djik membagi teks ke dalam tiga 

tingkatann. Pertama struktur makro, merupakan makna global/umum dari suatu 

teks yang dapat diamati dengan melihat topik atau tema yang di kedepankan 

dalam suatu berita. Kedua, superstruktur merupakan struktur wacana yang 

berhubungan dengan kerangka suatu teks. Ketiga, struktur mikro merupakan 



44	  
	  

makna wacana yang dapat diamati dari bagian kecil dari suatu teks yakni kata, 

kalimat, proporsi anak kalimat, proposisi anak kalimat parafrase dan gambar.  

Menurut Van Djik (2009:53) meskipun terdiri dari beberapa elemen. Suatu 

elemen tersebut merupakan satu kesatuan yang saling berhubungan dan 

mendukung satu sama lain. Makna global dari suatu teks didukung oleh kerangka 

teks. Pada akhirnya pilihan kata dan kalimat yang dipakai antara bagian teks 

dalam model Van Djik saling mendukung dan mengandung arti kolerasi. (Eryanto 

2001:9). 

Fiske (1987) mengemukakan konsep tentang program televisi dan teks 

televisi. Fiske menggambarkan tentang adanya perbedaan antara program televisi 

dan teks televisi. Program televisi didefinisikan Fiske sebagai sebuah entitas 

tertentu yang stabil, diproduksi dan dijual sebagai komuditas, dan paket 

distribusinya diatur menurut jadwal (Tester, 2003:124).  

Teks adalah tempat terjadinya konflik antara kekuasaan produksi dan model 

penerimaan. Sebuah teks adalah tempat memperebutkan makna yang 

mereproduksi konflik kepentingan antara produsen dan konsumen komoditas 

budaya (Fiske, 1987:14 dalam Tester, 2003:125). Ada dua kemungkinan secara 

teoritis yang menyebabkan adanya perbedaan dalam pembacaan teks televisi. 

Beragamnya interpretasi merupakan hasil dari dua faktor; yang pertama adalah 

bahwa teks televisual pada dasarnya bersifat polisemik dan faktor kedua adalah 

adanya perbedaan konteks dalam menonton sebuah program dan besarnya 

perhatian yang diberikan oleh penonton terhadap tayangantayangan televisi. 

Keragaman penafsiran ini disebut polisemi.  
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Menurut Klaus Bruhn Jensen (1992), polisemi bisa diartikan sebagai 

penggunaan argumen, dimana beberapa penafsiran ada bersama (coexist) sebagai 

sebuah potensi dalam teks siapapun, dan bisa diaktualisasikan atau dipahami 

secara berbeda oleh beragam khalyak, tergantung pada konvensi penafsiran dan 

latar belakang budaya mereka (Tester, 2003:126). Makna dalam teks tidak dapat 

dilihat hanya dengan melihat halhal yang tampak dari sebuah teks, namun harus 

juga mempertimbangkan situasi sosial pembaca.  

Cara teks-teks digunakan secara sosial mungkin tak nampak dalam struktur 

teks itu sendiri, sehingga mungkin tak tersedia bagi analisis tekstual. Begitu juga 

halnya, beberapa makna teks mungkin tak terungkap lewat analisis tekstual karena 

makna diperlihatkan pada momen ketika teks bertemu dengan situasi sosial 

pembaca, dalam pertemuan ini, pembaca mungkin membawa faktorfaktor 

nontekstual yang tak terantisipasi pada proses penciptaan makna (Fiske, 

1990:219). 

 

E.6. Audiens 

E.6.1. Audiens Media Massa 

Audience adalah pertemuan publik, berlangsung dalam rentang waktu tertentu 

dari terhimpun bersama untuk tindakan individual untuk memiliki secara sukarela 

sesuai dengan harapan tertentu bagi maslahat menikmati, mengakui, mempelajari, 

merasa gembira, tegang, kasihan atau lega. Audience juga dapat atau memang 

dikendalikan oleh pihak yang berwenang dan karenanya merupakan bentuk 

perilaku kolektif yang dilembagakan (Mc Quail, 1987: 202) 
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McQuail (1987) menyebutkan beberapa konsep alternatif tentang audiens 

sebagai berikut: 

1. Audiens sebagai kumpulan penonton, pembaca, pendengar, pemirsa. 

Konsep audiens diartikan sebagai penerima pesan-pesan dalam 

komunikasi massa, yang keberadaannya tersebar, heterogen dan 

berjumlah banyak. Pendekatan sosial budaya sangat menonjol untuk 

mengkaji konsep ini. 

2. Audiens sebagai media massa. Konsep audiens diartikan sebagai satu 

kumpulan orang yang berukuran besar, heterogen, penyebaran dan 

anomitasnya serta lemahnya organisasi sosial dan komposisinya yang 

berubah dengan cepat dan tidak konsisten. Massa tidak memiliki 

keberadaan (eksistensi) yang berlanjut kecuali dalam pikiran mereka yang 

ingin memperoleh perhatian dari dan memanipulasi orang-orang sebanyak 

mungkin. Mc Quail menyatakan bahwa konsep ini tidak layak lagi 

dipakai. 

3. Audiens sebagai kelompok  sosial atau publik. Konsep audiens diartikan 

sebagai satu kumpulan orang yang terbentuk atas dasar suatu isyu, ,inat 

atau bidang keahlian. Audiens ini aktif untuk memperoleh informasi dan 

mendiskusikannya dengan sesama anggota audiens. Pendekatan sosial 

politik sangat menonjol dalam konsep ini. 

4. Audiens sebagai pasar, konsep audiens diartikan sebagai konsumen media 

dan sebagai audiens (penonton, pembaca, pendengar dan pemirsa) iklan 

tertentu,  pendekatan sosial ekonomi sangat menonjol dalam konsep ini. 
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Melvin De Fleur dan Sandra BallRokech (dalam Nurudin,2004;Rakhmat, 

1994) mengkaji interaksi audiens dan bagaimana tindakan audiens terhadap isi 

media. Mereka menyajikan tiga perspektif yang menjelaskan kajian tersebut. 

Ketiga perspektif itu adalah sebagai berikut: 

1. Perspektif perbedaan individual (Individual Differences Perspective) 

    Memandang bahwa sikap dan organisasi personal psikologis individu akan 

menentukan bagaimana individu memilih stimuli dari lingkungan, dan 

bagaimana ia memberi makna pada stimuli tersebut. Setiap orang memiliki 

potensi biologis. Pengalaman belajar, dan lingkungan yang berbeda. Perbedaan 

ini menyebabkan pengaruh media massa yang berbeda pula. Berdasarkan  ide 

dasar dari stimulus-response, perspektif ini beranggapan bahwa tidak ada 

audiens yang relatif sama, makanya pengaruh media massa pada masing-

masing individu berbeda dan tergantung pada kondisi psikologi individu itu 

yang berasal dari pengalaman masa lalunya. Dengan kata lain, masing-masing 

individu anggota audiens bertindak menanggapi pesan yang disiarkan media 

secara berbeda, hal ini menyebabkan mereka juga menggunakan atau merespon 

pesan secara berbeda pula.  

2. Perspektif Kategori sosial (Social Categories Perspective) 

    berasumsi bahwa dalam masyarakat terdapat kelompok-kelompok sosial, yang 

reaksinya pada stimuli tertentu cenderung sama. Golongan sosial berdasarkan 

usia, jenis kelamin, tingkat pendapatan, pendidikan, tempat tinggal, dan 

keyakinan beragama menampilkan kategori respons. Anggota anggota kategori 
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tertentu akan cenderung memilih isi komunikasi yang sama dan akan memberi 

respons kepadanya dengan cara yang hampir sama pula. 

3. Perspektif Hubungan sosial (Social Relationships Perspective) 

    Menekankan pentingnya peranan hubungan sosial yang informal dalam 

mempengaruhi reaksi orang terhadap media massa. Perspektif ini tampak pada 

model “two step flow of communication”, dalam model ini, informasi bergerak 

melewati dua tahap. Pertama, informasi bergerak pada sekelompok individu 

yang relatif lebih tahu dan sering memperhatikan media massa. Kedua, 

informasi bergerak dari orangorang itu disebut “pemuka pendapat” dan 

kemudian melalui saluransaluran interpesonal disampaikan  kepada individu 

yang bergantung kepada mereka dalam hal informasi. 

Terdapat dua macam audience yaitu audience aktif dan audience pasif.  

Audience aktif adalah orang yang membuat keputusan-keputusan yang lebih 

efektif dalam menggunakan media. Sedangkan audience pasif adalah orang yang 

mudah terpengaruh secara langsung oleh media.  Bagi sebagian besar, teori 

masyarakat massa cenderung untuk menganut pada konsep Audience yang pasif 

karena kemungkinan besar akan banyak meniru apa yang dilihatnya dan menarik 

perhatiannya. Teori Powerful Effect mendasari audiens pasif, dan teori Minimal 

effect mendasari audiens aktif (Syahputra, 2006: 89). 

Paradigma audience aktif berkembang sebagai reaksi atas berbagai cara 

kajian atas penonton dengan asumsi yang telah melekat bahwa menonton televisi 

memiliki karakter pasif dengan makna dan pesan televisi yang diterima begitu 

saja oleh penonton. 
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Frank Biocca dalam (Syahputra, 2006: 88-89) memaparkan ada lima ciri audience 

aktif yaitu: 

1.  Selectivity, mempunyai pilihan selektif dalam menggunakan media. 

2. Utilitarianism, penggunaan media ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dan 

tujuan tertentu. 

3. Itentionality, secara implisit mengakui penggunaan isi media untuk maksud  

tertentu. 

4. Involvement, audiens secara aktif mengikuti, berpikir tentang dan menggunakan 

media. 

5. Impervious to influence, sangat tidak mudah terbujuk oleh media itu sendiri  

 

E.7. Televisi Sebagai Medium Massa 

Televisi sebagai media massa, dan tumbuh dari teknologi yang ada 

sebelumnya. Seperti, telegraf, fotocopy bergerak atau diam, dan rekaman suara. 

Menurut wiliam (1975:25), tidak seperti semua bentuk teknologi komunikasi 

sebelumnya, televisi adalah sistem yang dirancang bagi proses abstrak penyebaran 

dan penerimaan dengan sedikit atau tanpa konten yang jelas. Televisi mendapati 

dari media yang telah ada sebelumnya, dan bentuk mereka yang populer datang 

dari film, music, cerita, teater, berita dan olahraga. 

Televisi berasal dari dua kata yaitu Tele (bahasa Yunani) yang artinya jauh, 

dan Visi (videre) dari bahasa Latin yang artinya penglihatan. Dengan demikian 

televisi yang dalam bahasa inggrisnya televition diartikan dengan melihat jauh. 

Melihat jauh ini diartikan dengan gambar dan suara yang diproduksi di suatu 
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tempat (studio televisi) dan dapat dilihat dari tempat “lain” melalui sebuah 

perangkat penerima (televisi set) (Wahyudi, 1986: 49). 

Dari semua media komunikasi yang ada, televisilah yang paling berpengaruh 

pada kehidupan manusia. Televisi mengalami perkembangan secara dramatis, 

terutama melalui pertumbuhan televisi kabel. Transmisi program televisi kabel 

menjangkau seluruh pelosok negeri dengan bantuan satelit dan diterima langsung 

pada layar televisi di rumah dengan menggunakan wire atau microwave (wireles 

cables) yang membuka saluran televisi bagi pemirsa. Televisi tambah marak lagi 

setelah dikembangkannya Direct Broadesat Satellite (DBS). Media massa televisi 

mempunyai keunggulankeunggulan yang tidak dimiliki oleh media lain yaitu 

kemampuannya dalam menjangkau kahalayak sasaran yang sangat luas. televisi 

juga mempunyai kemampuan yang kuat untuk mempenagruhi pemaknaan oleh 

khalayak sasaran karena kebanyakan masyarakat meluangkan waktunya di depan 

televisi sebagai sumber informasi, hiburan dan pendidikan. 

Media massa televisi mempunyai keunggulan-keunggulan yang tidak dimiliki 

oleh media lain yaitu kemampuannya dalam menjangkau kahalayak sasaran yang 

sangat luas. televisi juga mempunyai kemampuan yang kuat untuk mempenagruhi 

pemaknaan oleh khalayak sasaran karena kebanyakan masyarakat meluangkan 

waktunya di depan televisi sebagai sumber informasi, hiburan dan pendidikan 

Menurut Ruedi Hofman (1999) dalam bukunya “Dasar-dasar Apresiasi 

Program Acara TV“, ada lima fungsi yang pada umumnya diakui oleh media 

televisi, yaitu : 

1. Pengawasan situasi masyarakat dan dunia 
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Fungsi ini disebut juga sebagai fungsi informasi , namun istilah informasi 

sengaja tidak dipakai supaya tidak timbul salah paham seakan-akan fungsi 

televisi sebagai saluran penerangan bagi penguasa untuk memberikan 

kepentingan kepada pemerintah. Fungsi televisi sebenarnya adalah 

mengamati kejadian di masyarakat dan melaporkannya sesuai dengan 

kenyataan yang ditemukan. 

2. Menghubungkan satu dengan yang lain 

Menurut Neil Postman, televisi tidak berkesinambungan tetapi dapat 

menghubungkan  hasil pengawasan lain yang jauh lebih gampang daripada 

dokumen tertulis. 

3. Menyalurkan kebudayaan 

Televisi diharapkan lebih proaktif karena televisi sendiri tidak hanya mencari, 

tetapi juga ikut mengembangkan kebudayaan. Kebudayaan yang 

dikembangkan oleh televisi merupakan tujuan tanpa pesan khusus 

didalamnya. 

4. Hiburan 

Dalam kebudayaan audio visual setidaknya program acara harus bersifat 

menghibur, kalau tidak maka tayangannya tidak akan ditonton, karena 

sekarang ini hiburan semakin diakui sebagai kebutuhan manusia. 

5. Pengerahan masyarakat untuk bertindak dalam keadaan darurat  

Fungsi yang terakhir ini sering disalah artikan oleh penguasa. Akan tetapi 

dalam situasi tertentu, fungsi ini cukup masuk akal. Misalnya saja terjadi 
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wabah penyakit di suatu daerah, maka televisi bisa memberitahukan 

berdasarkan fungsi pengawasan, berita ini kemudian dapat dihubungkan 

dengan keterangan tentang vaksinasi. 

Ciri utama pada televisi adalah besarnya peraturan , kontrol atau lisensi oleh 

penguasa yang awalnya datang dari kebutuhan teknis, kemudian dari campuran 

antara pilihan demokratis, kepentingan warga, kenyamanan ekonomi dan budaya. 

Ciri yang kedua adalah pola distribusi yang terpusat pada pasokan datang dari 

pusat kota tanpa adanya arus timbal balik. Status televisi sebagai media yang 

paling besar dalam hal jangkauan dan waktu yang dihabiskan dan popularitasnya 

tidaklah berubah selama lebih dari tiga puluh tahun dan bahkan bertambah bagi 

khalayak global. Walaupun terdapat fakta bahwa televisi secara umum menolak 

memainkan peranan politik otonomi dan biasanya dianggap sebagai media 

hiburan, televisi memiliki peranan penting dalam hal politik modern.  

Televisi dianggap sebagai sumber berita dan informasi bagi sebagian besar 

orang dan saluran utama komunikasi. Peran lain televisi adalah sebagai pengajar 

bagi anak-anak disekolah maupun orang dewasa dirumah. Televisi juga 

merupakan satu-satunya saluran iklan terbesar dihampir semua negara, dalam hal 

menginformasi fungsi hiburan massanya. Sebuah ciri yang bertahan dari daya 

tarik televisi terletak pada fakta bahwa televisi merupakan media yang 

menyatukan orang untuk berbagi pengalaman yang sama dalam masyarakat yang 

terbagi-bagi dan individual, tidak hanya dilingkup keluarga. 
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Televisi haruslah mengerti dan mengetahui kemauan khalayak, karena 

khalayak memilih program televisi untuk memenuhi kebutuhannya sehingga 

mereka terpuaskan. Karena kepuasan tersebut, orang akan mengalami terpaan 

media. Kita beranggapan bahwa faktor lingkungan amat dominan dalam terpaan, 

tetapi untuk melanjutkan terpaan itu diperlukan motif dan pemuasannya. Menurut 

teori behaviourisme “law of effect” perilaku yang tidak akan mendatangkan 

kesenangan tidak akan di ulangi lagi, artinya kita tidak akan menggunakan media 

massa bila media massa tidak memberikan pemuasan pada kebutuhan kita 

(dalamRachmat,1986:200). 

E.7.1. Program acara televisi 

Program acara televisi adalah mata acara yang disiarkan oleh stasiun TV baik 

harian, mingguan, tengah bulan, bulanan, triwulan, tengah tahun, dan tahunan 

(Wahyudi, 1986: 22). Programprogram acara yang akan disajikan oleh stasiun 

televisi biasanya memiliki kesamaan dari segi tema, namun tetap akan berbeda 

terutama dari segi konsep dan kemasan tayangan. Hal ini sangat berkaitan dengan 

keputusan stasiun televisi dalam menentukan program mana saja yang layak 

tayang serta kemampuan berkreasi orangorang yang terlibat di dalamnya. 

Pada hakikatnya, media televisi lahir karena perkembangan teknologi. 

Bermuka dari ditemukan electrice teleskop sebagai perwujudan gagasan orang 

mahasiswa dari Berlin (Jerman Timur) yang bernama Paul Nipkov, menemukan 

sistem penyaluran sinyal gambar, untuk mengirim gambar melalui udara dari 

suatu tempat ke tempat lain. Sistem ini dianggap praktis, sehingga diadakan 
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percobaan pemancaran serta penerimaan sinyal televisi tersebut. Hal yang terjadi 

antara tahun 1883-1884. Akirnya Nipkov diakui sebagai “Bapak” televisi. 

Televisi sudah mulai dapat dinikmati oleh publik Amerika Serikat pada tahun 

1939, yaitu ketika berlangsungnya World’s Fair di New York Amerika Serikat, 

tetapi Perang Dunia II telah menyebabkan kegiatan dalam bidang televisi itu 

terhenti. Baru setelah itu, tahun 1946 kegiatan dalam bidang televisi dimulai lagi. 

Pada waktu itu di seluruh Amerika Serikat hanya terdapat beberapa pemancar 

saja. Tetapi kemudian teknologi berkembang dengan pesat, jumlah pemancar TV 

meningkat dengan hebatnya. Tahun 1948 metupakan tahun penting bagi dunia 

pertelevisian karena pada tahun tersebut ada perubahan dari televisi elsperimen ke 

televisi komersial di Amerika. 

Seperti halnya dengan media massa lain, televisipun tidak dapat 

dimonopolikan oleh Amerika Serikat saja. Sewaktu Amerika giat 

mengembangkan media massa itu, negara-negara Eropa lain pun tidak mau 

ketinggalan. Perkembangan televisi sangat cepat sehingga dari waktu ke wktu 

media ini memiliki damoak terhadap kehidupan masyarakat sehari-hari. Menurut 

Skormis (Kuswandi,1996:8) dalam bukunya “Television and Society: An Incuest 

and Agenda”. Dibandingkan dengan media massa lainnya (radio, surat kabar, 

majalah, buku, dan sebagainya) televisi tampaknya mempunyai sifat istimewa. 

Televisi merupakann gabungan dari media dengar dan gambar yang bisa bersifat 

informatif, hiburan dan pendidikan atau bahkan gabungan dari ketiga unsur 

tersebut. Informasi yang disampaikan oleh televisi akan mudah dimengerti karena 

jelas terdengar secara audio dan terlihat secara visual. 
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Media televisi di Indonesia bukan lagi sebagai barang mewah. Kini media 

layar kaca sudah menjadi salah satu barang kebutuhan pokok bagi kehidupan 

masyarakat untuk medapatkan informasi. Dengan kata lain, informasi sudah 

merupakan bagian dari hak manusia untuk aktualisasi diri. Kegiatan penyiaran 

televisi diIndonesia dimulai tanggal 24 Agustus 1962, bertepatan dengan 

dilangsungkannya pembukaan pesta olahraga se-Asia IV atau  Asean Games di 

Senayan. Sejak itu pula Televisi Republik Indonesia yang diangkat TVRI 

dipergunakan sebagai panggilan status sampai sekarang. Selama 1962-1963 TVRI 

berada di udara rata-rata satu jam sehari dengan segala kesederhanaannya. 

 TVRI yang berada dibawah Departemen Penerangan, kini siarannya sudah 

dapat menjangkau hampir keseluruh rakyat Indonesia.  Sejak  tahun 1989 TVRI 

mendapay saingan dari stasiun TV lainnya, yakni (RCTI) Rajawali Citra Televisi 

Indonesia bersifat komersial. Kemudian secara berturut-turut berdiri stasiun 

televisi (SCTV) Surya Citra Televisi, (TPI) Televisi Pendidikan Indonesia dan 

(ANTeve) Andalas Trelevisi. (Ardianto,2004:127) 

Dengan kehadiran RCTI, SCTV. Dan TPI maka dunia pertelevisian di 

Indonesia telah mengalami banyak perubahan, baik dalam hal mutu siarannya 

maupun waktu penayangannya. Untuk lebih meningkatkan mutu siarannya pada 

pertengahan tahun 1993, RCTI telah mengudara secara nasional dan membangun 

beberapa stasiun transmisi di berbagai kota besar di Indonesia, seperti : Jakarta, 

Bandung, Surabaya, Medan, Batam dan daerah-daerah lain. Kemudian stasiun-

stasiun televisi swasta bertambah lagi dengan kehadiran Indosiar, Trans TV, 

Trans7, Global TV, MetroTV dan Tvone. 
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Televisi mempunyai dayatarik yang kuat. Jika radio mempunyai daya tarik 

yang kuat disebabkan unsur kata-kata, musik dan sound effect, maka TV selain 

ketiga unsur tersebut juga memiliki unsur visual berupa gambar. Dan gambar ini 

bukan gambar mati melainkan gambar hidup yang mempu menimbulkan kesan 

mendalam pada pemirsa. Daya tarik selain melebihi seperti radio, juga melebihi 

film bioskop, sebab segalanya dapat dinikmati dirumah dengan aman dan nyaman. 

Selain itu, tv juga dapat menyajikan berbagaiprogram lainnyayang cukup 

bervariatif dan menarik untukdinikmati masyarakat.(Effendy,2002:177) 

Menurut Naratama (2004: 63) siaran tayangan televisi merupakan sebuah 

perencanaan dasar dari suatu konsep acara televisi yang akan menjadi landasan 

kreativitas dan desain produksi yang akan terbagi dalam berbagai kriteria utama 

yang akan disesuaikan denan tujuan dan target pemirsa acara tersebut. Program 

acara merupakan sub dari siaran tayangan televisi, artinya tayangan yang telah di 

kategorikan menurut sifat acara tersebut. Seperti reality show, variety show, talk 

show, dan lain-lain. 

Ada 3 bagian dari siaran tayangan televisi yang mana tiap bagiannya bisa 

saling mempengaruhi maupun saling berhubungan satu dengan yang lainnya 

yaitu: 

1. Siaran Berita 

Program acara yang menyajikan siaran beritaberita. Berita merupakan laporan 

tercepat dari suatu peristiwa atau kejadian yang faktual, penting dan menarik bagi 

sebagian besar pembaca, serta menyangkut kepentingan mereka. 

2. Siaran Non Berita 
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Siaran non berita biasanya siaran-siaran yang tidak memiliki nilai politik dan 

strategis. Disini yang diutamakan adalah keindahan dan sasarannya adalah 

kepuasan penonton. Boleh tidak faktual, artinya boleh sesuatu yang tidak masuk 

akal misalnya sandiwara, musik, sinetron, atau kuis. 

Program acara yang dikonsumsi untuk pemirsa televisi secara umum dibagi 

menjadi dua bagian: 

1. Cerita, cerita dikelomokkan menjadi: 

    a. Fiksi : memproduksi film serial, film televisi (FTV), dan film pendek. 

    b. Non fiksi : non fiksi menggarap aneka program pendidikan, film dokumenter 

atau profil    dari daerah tertentu. 

2. Non cerita, program ini memproduksi variety show, reality show, musical show, 

tv quiz,  talkshow dan liputan/berita (Naratama, 2004:6465). “Kick Andy”  

merupakan salah satu program acara yang dikemas dalam program acara 

talkshow. 

Adapun bermacammacam bentuk dari acara televisi yaitu: 

a) Program Seni Budaya, Merupakan produksi karya artistik. Secara garis 

besar materi produksi seni budaya dibagi 2 yaitu: seni pertunjukan, seperti 

seni musik, tari dan pertunjukan boneka dengan segala jenisnya, dan seni 

pameran antara lain seni lukis, patung dan sejenisnya. 

b) Program Mimbar Televisi, Yaitu program televisi dengan mengetengahkan 

pembicaraan seseorang atau lebih mengenai suatu topik yang menarik atau 

sedang hangat dibicarakan di masyarakat. Program ini dapat dibedakan 
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menjadi 4 yaitu : program uraian pendek, vox pop, suara masyarakat, 

wawancara dan diskusi atau panel. 

c) Program Berita 

    Program yang menyajikan laporan berupa fakta dan kejadian-kejadian yang 

mempunyai nilai-nilai berita (aktual, faktual, esensial) dan disajikan 

melalui media secara periodik. 

3. Program Dokumenter 

    Program yang menyajikan suatu kenyataan berdasarkan pada fakta yang 

memiliki nilai esensial, artinya menyagkut kehidupan, lingkungan hidup dan 

situasi nyata. 

4. Program Feature 

     Membahas suatu pokok bahasan, suatau tema diungkap lewat berbagai formal 

seperti wawancara, show, vox pop, puisi, musik nyanyian, sandiwara, 

pendek/fragmen. 

5. Program Magazine 

    Di Indonesia dikenal dengan program majalah udara, mirip feature hanya pada 

program magazine tidak menyoroti suatu bidang kehidupan, seperti wanita, 

film, pendidikan, musik yang di tampilkan dalam rubrik-rubrik tetap dan 

disajikan lewat berbagai format. 

6. Program spot 

    Adalah program yang ingin mempengaruhi atau mendorong penonton untuk 

tujuan-tujuan tertentu. Spot merupakan program yang sangat pendek dengan 

durasi berkisar antara 10 detik sampai 1,5 menit. 
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7. Program Dokudrama 

    Dokumenter drama, maksudnya adalah dokumenter yang di dramakan. Suatu 

kejadian yang sungguhsungguh pernah terjadi, terdapat peninggalan-

peninggalan dan bekasbekasnya secara faktual, beberpa tokoh masih hidup 

tetapi kejadiannya sudah lampau. 

8. Program Sinetron 

    Sinema elektronik, penggarapannya tidak jauh beda dengan pembuatan film 

layar lebar hanya penyajiannya di pancarkan melalui stasiun-stasiun televise 

dan di terima masyarakat melalui layar televisi. 

Televisi sebagai suatu acara yang penting untukdsajikan bagi pemirsa, belum 

tentu penting bagi khalayak. Ada tiga dampak yang ditimbulkan dari acara televisi 

terhadap pemirsa: 

1. Dampak kognitf, yaitu kemamouan seseorang atau pemirsan untuk 

menyerap dan memahami acara yang ditayangkan televisi yang 

melahirkan pengetahuan bagi pemirsa. 

2. Dampak peniruan, yaitu pemirsa dihadapkan pada trendi aktual yang 

ditayangkan televisi. 

3. Dampak perilaku, yaitu proses tertanamnya nilai-nilai sosial budaya yang 

telah dibayangkan acara televisi yang diterapkan dalam kehidupa pemirsa 

sehari-hari (Kuswandi,1996:99) 
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E.7.2. Talkshow 

Talkshow adalah  aksen dari bahasa inggris di Amerika. Di Inggris terdiri 

istilah talkshow ini biasa disebut chat show. Pengertian talkshow adalah sebuah 

program televisi atau radio dimana seseorang ataupun group berkumpul/bersuara 

untuk mendiskusikan berbagai hal topik dengan suasana santai tapi serius yang 

dipandu oleh seorang moderator. Kadangkala acara talkshow ini menghadirkan 

tamu berkelompok yang ingin mempelajari berbagai pengalaman hebat. Dilain hal 

juga, seorang tamu dihadirkan oleh moderator untuk berbagi pengalaman.  

Talkshow dikategorikan menjadi dua bagian, yaitu yang sifatnya ringan dan 

menghibur serta sifatnya formal dan serius. Namun secara umum termasuk 

kategori berita, sementara talkshow yang sifatnya ringan dan menghibur termasuk 

kategori informasi, acara ini biasanya disampaikan dalam suasana yang santai dan 

penuh keakraban dengan mengundang satu atau lebih narasumber untuk 

membahas topic yang hangat. Topic-topik yang sifatnya ringan dan mudah 

dipahamu oleh pemirsa. (http://www.cakram.co.id/)  

Acara talkshow ini biasanya diikuti dengan menerima telfon dari para 

pendengar atau penonton yang berada dirumah, mobil atau tempat lain. 

Talkshow merupakan wacana broadcast yang bisa dilihat sebagai produk 

media maupun sebagai talk oriented terus menerus. Sebagai produk media, 

talkshow dapat menjadi teks budaya yang berinteraksi dengan pemirsanya dalam 

produksi dan pertukaran makna sebagai proses sebuah dialog. Talkshow akan 
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memperhatikan masalah efisiensi dan akurasi. Pada aspek pembawa acara,kondisi 

partisipan dan evaluasi audiens.  

Talksow merupakan suatu sajian perbincangan yang cukup menarik yang 

biasanya menangkap isu-isu hangat di masyarakat. Tema yang diangkat juga 

bermacam-macam. Mulai dari masalah budaya, politik, ekonomi, olahraga dan 

lain-lain. Talkshow juga merupakan acara perpaduan seni panggung dan teknik 

wawancara jurnalistik. Talkshow dewasa ini merupakan program acara unggulan. 

Sebab disiarkan secara langsung interaktif dan atraktif. Ditambah lagi dengan 

sifatnya yang menghibur (entertaiment). Entertaiment sebenarnya bukan sekadar 

berarti menghibur melainkan dinamis dan hidup. Oleh karena itu, peran pemandu 

sangat dibutuhkan dalam suksesnya acara ini. 

Metode talkshow menurut Klaus Kaltan dikenal dengan istilah talkshow skill, 

berupa kemampuan pemandu dalam melakukan beberapa tindakan yang meliputi : 

a. Mengambil keputusan 

b. Menyusun topik dan pertanyaan yang tepat 

c. Memotong pembicaraan narasumber yang melenceng 

d. Kemampuan melakukan kompromi dan meyakinkan dengan narasumber 

e. Memadukan kemasan program secara interaktif 

 

E.8.  Program Acara “Kick Andy” sebagai Media Edukasi dan Informatif 

Kick Andy merupakan talkshow yang banyak berisi tentang kejadian seputar 

tokoh/orang-orang sukses atau masyarakat yang mempunyai pengalaman lebih 
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atau menarik untuk dijadikan contoh hidup agar memotivasi masyarakat yang 

menontonnya dapat melihat kehidupan orang disekeliling mereka, lebih 

menghargai hidup dan waktu mereka. Kick Andy adalah talkshow yang amat 

manusiawi dan menyentuh hati karena dalam bahasa dan caranya menggunakan 

hati. Kick Andy memberikan pilihan tontonan humanis dengan cara yang amat 

berbeda. Merupakan pembicaraan serius tentang beragam sendi kehidupan, dan 

menontonnya seperti menonton teater.  

Yang menarik dari acara Kick Andy adalah bahwa topik yang dibawakan 

selalu saja menginspirasikan banyak orang. Tidak bersifat monoton dan terpusat 

pada satu masalah saja, tetapi tayangan ini juga mengulas berbagai topik atau 

kasus dari sudut pandang yang berbeda. Informasi atau fenomena yang diangkat 

dalam tayangan ini biasanya menarik animo masyarakat yang sedang 

menontonnya. Masyarakat memiliki respon positif setelah menyaksikan tayangan 

ini.  

Dengan menghadirkan orang-orang yang berjuang untuk kebaikan sesama 

tanpa tersentuh oleh media. Selain itu yang menarik dari acara Kick Andy  ini 

adalah pembawaan acaranya yang mirip dengan Oprah oleh Oprah Winfrey, yaitu 

mengupas secara mendalam namun tetap santai sehingga sang narasumber bisa 

menceritakan topiknya secara detail.  

Setiap kali tayang Kick Andy merupakan tayangan yang edukatif, informative, 

realistis, dan selalu menampilkan tema yang beragam dan berbeda setiap 

minggunya serta menginspirasi dengan narasumber yang dihadirkan tidak dibatasi 
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oleh profesi dan derajat apapun sehingga banyak sekali cerita seru seputar 

kehidupan masyarakat di berbagai belahan Indonesia.  

 

F. Definisi Konseptual 

F.1. Pemaknaan Dalam Reception Studies 

Pada analisis Reception Studies, maka yang ditemukan merupakan hasil 

pemaknaan pesan atau teks media oleh audiens yang diteliti. Sementara dalam 

teks media makna temuan penelitian dicapai melalui penelitian atas teks oleh 

penelitian. Sehingga penelitian reception studies adalah makna yang ditemkuan 

dari hasil pemaknaan pesan atau teks media oleh audiens yang diteliti. Audiens 

disini diasumsikan sebagai individu-individu yang berada didalam, dan menjadi 

bagian budaya massa. (perkuliahan tentang riset audiens Farid Rusman) 

 

F.2. Mahasiswa Sebagai Audiens Program Acara Talkshow Kick Andy 

Khalayak disebut juga dengan penerima informasi. Khalayak disebut sebagai 

sekumpulan orang yang menjadi pembaca, pendengar, pemirsa berbagai media 

atau komponen isinya. Semula audience adalah sekumpulan penonton drama, 

permainan dan tontonan, yaitu penonton pertunjukan hal yang telah mengambil 

berbagai bentuk yang tidak serupa dalam peradaban dan tahapan sejarah yang 

berbeda. 

Khalayak dalam penelitian ini adalah mahasiswa. Seorang komunikator 

diharapkan diharapkan mengetahui siapa yang menjadi target khalayak 

audiensnya. 



64	  
	  

Dalam buku Cangara Havied, audiens dapat dilihat dari tiga aspek yang terdisi 

dari : 

1. aspek sosiodemografis terdiri dari jenis kelamin, usia, populasi, lokasi, 

tingkat pendidikan, bahasa, pekerjaan, ideology, pemilihan media. 

2. Aspek profil psikologis, yang meliputi memahami audiens dari segi 

kejiwaan yang meliputi emosi, bagaimana pendapat mereka adakah 

keinginan yang perlu dipenuhi, adakah selama ini mereka menyimpan 

kecewa, frustasi atau dendam. 

3. Aspek karakteristik, perilaku khalayak yang mengikuti hobi, nilai dan 

norma, mobilitas social, perilaku komunikasi. 

 

F.3. Reception Studies  

Resepsi ,menurut arti bahasa diartikan sebagai menerima, yang diterima biasa berupa 

informasi, seni, pengalaman atau orang.  Dalam penelitian ini resepsi berkaitan dan 

berpusat pada sebuah makna tentang pemahaman teks media degan memahami 

bagaimana teks-teks itu diterima, dibaca dan diolah oleh audiens.  

Studi resepsi khalayak (reception analysis) adalah aliran modern cultural studies 

yang dikembangkan untuk memahami polisemi sebagai sebuah interpretasi teks. 

Pemaknaan yang dilakukan oleh masyarakat dikenal dengan sebutan reception studies 

atau reception analysis yang mengacu pada “komunitas interpretatif” 

(Downing,et.al,1995:214) untuk menggambarkan kumpulan orang yang membuat 

interpretasi. Para perintis studi konsumsi ini berasumsi bahwa apa pun yang dilakukan 

analisis makna tekstual sebagai kritik, masih jauh dari kepastian tentang makna yang 
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teridentifikasi, yang hanya mungkin diaktifkan oleh pembaca atau audiens atau 

konsumen.  

Masyarakat memiliki posisi yang lemah di mata media karena cenderung 

hanya menerima apa yang disodorkan oleh media untuk kemudian baru 

melakukan pemaknaan aktif terhadap tanda yang diterima tersebut. Hal ini sejalan 

dengan sifat polisemi media yang terbuka untuk diinterpretasi. Dengan adanya 

pemaknaan ini, mayoritas audiens secara rutin memodifikasi atau mengubah 

ideologi dominan yang direfleksikan oleh isi media supaya sesuai dengan 

perkembangan masyarakat dan perkembangan media itu sendiri.  

Penerima pesan merupakan active producers of meaning yang bebas 

mengungkapkan pengalaman yang dirasakannya saat menerima dan 

menginterpretasi teks. Kerangka pemaknaan ini diungkapkan oleh Stuart Hall 

dengan istilah Encoding – Decoding (ED). Model ED terfokus pada hubungan 

antara pesan yang dikonstruksikan produsen dan interpretasi pesan yang dibangun 

oleh khalayak penerimanya. Kedua proses ini sangat berhubungan karena 

menyangkut teks media yang sama. Namun, hasil interpretasi belum tentu sama 

dengan apa yang ingin disampaikan oleh produsen pada awal pembentukannya 

(Croteau & Hayness, 1997:271). 

dari Model encoding/decoding Stuart Hall yang merupakan dasar dari analisis 

resepsi: 

1. Peristiwa yang sama dapat dikirimkan atau diterjemahkan lebih dari 

satu cara. 
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2. Pesan selalu mengandung lebih dari satu potensi pembacaan. Tujuan 

pesan dan arahan pembacaan memang ada, tetapi itu tidak akan bisa 

menutup hanya menjadi satu pembacaan saja: mereka masih polisemi 

(secara prinsip masih memungkinkan munculnya variasi interpretasi). 

3. Memahami pesan juga merupakan praktek yang problematik, 

sebagaimanapu itu tampak transparan dan alami. Pengiriman pesan 

secara satu arah akan selalu mungkin untuk diterima atau dipahami 

dengan cara yang berbeda. 

Ada 3 kategorisasi encoding/decoding menurut Stuart Hall, yaitu : 

1. Dominant-Hegemonic Position. 

Yaitu, audience TV mengambil makna yang mengandung arti dari program TV 

dan meng-decode-nya sesuai dengan makna yang dimaksud (preferred reading) 

yang ditawarkan teks media. Audience sudah punya pemahaman yang sama, tidak 

akan ada pengulangan pesan, pandangan komunikator dan komunikan sama, 

langsung menerima. 

2. Negotiated Position. 

Yaitu, mayoritas audience memahami hampir semua apa yang telah didefinisikan 

dan ditandakan dalam program TV. Audience bisa menolak bagian yang 

dikemukakan, di pihak lain akan menerima bagian yang lain. 

3. Oppositional Position. 

Yaitu, audience membaca kode atau pesan yang lebih disukai dan membentuknya 

kembali dengan kode alternatif. Dalam bentuk ekstrem mempunyai pandangan 

yang berbeda, langsung menolak karena pandangan yang berbeda. 



67	  
	  

Resepsi pesan adalah penerimaan pesan oleh komunikan (audiens maupun 

pembaca) yang diperolah dari komunikator. Dalam hal ini komunikan berupaya 

memahami, mengorganisasikan, dan menggunakan informasi yang terkandung 

dalam pesan. Thomas Ostrom menyatakan bahwa ada tiga dimensi yang berkaitan 

dengan kognisi untuk penerimaan pesan, yakni: kode, struktur, dan proses.  

Audiens atau khalayak sering diartikan sebagai sekumpulan orang yang 

menjadi pembaca, pendengar, permirsa berbagai media atau komponen isinya. 

Audiens memiliki kekuatan menciptakan makna secara bebas dan bertindak atau 

berperilaku sesuai dengan makna yang diciptakan atas teks media. Dalam konteks 

ini khalayak merupakan bagian dari interpretatif communities yang selalu secara 

aktif memproduksi makna atas teks media. Kecuali itu, audiens juga menjadi 

pasar potensial untuk menjadi sasaran bidik dari produk media 

(McQuail,1991:205) 

Berdasarkan sifat interaktifnya, khalayak dapat dibedakan menjadi dua, yakni 

aktif dan pasif. Audiens dikatakan aktif  jika memiliki ciri – ciri yakni 1) 

selektivitas, 2) utilitarianisme, 3) intensionalitas, dan 4) memiliki keterlibatan. 

Sementara khalayak pasif  adalah mereka yang menerima secara langsung sesuatu 

yang disampaikan oleh media.  

Individu yang menganalisis media melalui kajian reception memfokuskan 

pada pengalaman dan pemirsaan khalayak (penonton/ pembaca), serta bagaimana 

makna diciptakan melalui pengalaman tersebut. Konsep teoritik terpenting dari 

reception analysis adalah bahwa bukan lah makna yang melekat pada teks media 

tersebut, tetapi makna diciptakan dalam interaksinya antara khalayak (penonton/ 
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pembaca) dan teks. Dengan kata lain makna diciptakan karena menonton atau 

membaca dan memproses teks media. Singkatnya, teori reception menempatkan 

penonton/ pembaca dalam konteks berbagai macam faktor yang turut 

mempengaruhi bagaimana menonton atau membaca serta menciptakan makna dari 

teks. 

Salah satu standar untuk mengukur khalayak media adalah menggunakan 

reception analysis, dimana analisis ini mencoba memberikan sebuah makna atas 

pemahaman teks media (cetak, elektronik, internet) dengan memahami bagaimana 

karakter teks media dibaca oleh khalayak. Individu yang menganalisis media 

melalui kajian reception memfokuskan pada pengalaman dan pemirsaan khalayak 

(penonton/ pembaca), serta bagaimana makna diciptakan melalui pengalaman 

tersebut.  

Teori reception mempunyai argumen bahwa faktor kontekstual 

mempengaruhi cara khalayak memirsa atau membaca media, misalnya film atau 

program televisi. Faktor kontekstual termasuk elemen identitas khalayak, persepsi 

penonton atas film atau genre program televisi dan produksi, bahkan termasuk 

latarbelakang sosial, sejarah dan isu politik. Singkatnya, teori reception 

menempatkan penonton/ pembaca dalam konteks berbagai macam faktor yang 

turut mempengaruhi bagaimana menonton atau membaca serta menciptakan 

makna dari teks. Secara konseptual khalayak mengkonsumsi media dalam 

berbagai cara dan kebutuhan. Merujuk pada pemikiran interpretif yang 

menekankan pada pengalaman subyektif (meaning-contruction) seseorang dalam 

memahami suatu fenomena. Dalam konteks ini, melihat lebih dekat apa yang 
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sebenarnya terjadi pada individu sebagai pengonsumsi teks media dan bagaimana 

mereka memandang dan memahami teks media ketika berhubungan dengan 

media. 

Media bukan lah sebuah institusi yang memiliki kekuatan besar dalam 

mempengaruhi khalayak melalui pesan yang disampaikannya. Khalayak lah yang 

diposisikan sebagai pihak yang memiliki kekuatan dalam menciptakan makna 

secara bebas dan bertindak atau berperilaku sesuai dengan makna yang mereka 

ciptakan atas teks media tersebut (Aryani, 2006: 7). Studi mengenai penerimaan 

media harus menekankan kepada studi mengenai khalayak sebagai bagian dari 

interpretative communities 

Reception analysis merujuk pada sebuah komparasi antara analisis tekstual 

wacana media dan wacana khalayak, yang hasil interpretasinya merujuk pada 

konteks, seperti cultural setting dan context atas isi media lain (Jensen, 2003 : 

139). Khalayak dilihat sebagai bagian dari interpretive communitive yang selalu 

aktif dalam mempersepsi pesan dan memproduksi makna, tidak hanya sekedar 

menjadi individu pasif yang hanya menerima saja makna yang diproduksi oleh 

media massa (McQuail, 1997:19). 

 Reception analysis merupakan studi yang mendalam terhadap proses aktual 

dimana wacana dalam media diasimilasikan kedalam wacana dan praktik-praktik 

budaya khalayak. Menurut McQuail (1997), reception analysis menekankan pada 

penggunaan media sebagai refleksi dari konteks sosial budaya dan sebagai proses 

dari pemberian makna melalui persepsi khalayak atas pengalaman dan produksi. 
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Hasil penelitian ini merupakan representasi suara khalayak yang mencakup 

identitas sosial dan posisi subyek.  

Teori Resepsi yang menyatakan bahwa faktor kontekstual mempengaruhi cara 

khalayak memirsa atau membaca media. Singkatnya, teori resepsi menempatkan 

penonton / pembaca dalam konteks berbagai macam faktor yang turut 

mempengaruhi bagaimana menonton atau membaca serta menciptakan makna dari 

teks. Seperti yang dikatakan oleh Dennis McQuail : 

“Reception theory an alternative to traditional audience research (concerned 

with counting and effect).that takes the perspective of the audience rather 

than media sender and looks at the immediate contextual influences on media 

use and the interpretation and meaning of the whole experienced as seen by 

the recipients” (McQuail, 2000 : 502). 

“Teori resepsi sebuah alternatif untuk penelitian khalayak tradisional 

(berkaitan dengan perhitungan dan efek). yang mengambil sudut pandang 

audience, bukan media pengirim pesan dan melihat langsung pengaruh 

kontekstual pada penggunaan media dan penafsiran makna dari seluruh 

pengalaman seperti yang terlihat oleh penerima pesan.” 

 

G. Fokus Penelitian 

Dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian adalah pemaknaan yang 

diciptakan oleh penonton “Kick Andy”. Adapun pemaknaan yang dimaksud 

adalah mengungkapkan makna baik berupa teks lisan, gambar, semua bentuk 

bahasa dan jenis ekspresi komunikasi dari program acara “Kick Andy” di Metrotv 

bagi penonton. 
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H. Metode Penelitian 

H.1. Pendekatan dan tipe penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dimana menurut Bogdan 

dan taylor (Moleong, 2000: 3) mengemukakan bahwa metode kualitatif 

merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-

kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. 

Penelitian kualitatif dimana peneliti fokus terhadap bahasa-bahasa yang 

timbul secara natural dan pemberian makna-makna individual-individual untuk 

pengalaman. Kehidupan di dunia melingkupi emosi, motivasi, simbol-simbol dan 

maknanya, empati dan aspek subjektif lainnya yang berhubungan dengan 

perkembangan secara natural kehidupan dari individu-individu dan 

kelompokkelompok. Elemen-elemen ini juga dapat mewakili perilaku keseharian, 

pengalaman, dan berbagaimacam kondisi yang mempengaruhi kebiasaan sehari-

hari atau keadaan dasar (Berg, 2004). 

Sejalan dengan penjelasan diatas, Bogdan dan Taylor mendefinisikan 

penelitian kulitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data 

deskriptif berupa kata-kata terulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang 

dapat diamati (Moleong, 1994). Pendekatan, akan menghasilkan data deskriptif 

dalam lisan maupun tulisan yang memungkinkan peneliti untuk dapat menyusun 

deskripsi yang dalam dan secara menyeluruh. 

Penelitian adalah aktifitas terpelajar yang diarahkan oleh sistem, memiliki 

tujuan khusus dengan menggunakan metode yang tepat, dimana pengumpulan 

data harus relefan dengan masalah yang dihadapi. Tipe atau jenis penelitian 
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adalah pedoman yang digunakan untuk melakukan penelitian. Tipe penelitian 

memiliki peranan penting dalam pengumpulan data, perumusan masalah, analisis, 

dan interpretasi data. Dimana tipe penelitian dalam menulis skripsi ini adalah 

untuk menemukan makna khalayak atau audiens menonton acara talkshow “Kick 

Andy” 

Peneliti berusaha mendeskripsikan atau menjelaskan bagaimana pemaknaan 

penonton tentang program acara Talkshow “KICK ANDY” di Metro TV para 

Mahasiswa UMM Jurusan Ilmu Komunikasi. Adapun pemaknaan yang dimaksud 

adalah mengungkapkan makna simbolik dari program acara Talk Show “KICK 

ANDY” di Metro TV. Dengan menggunakan metode studi resepsi (reception 

studies) yaitu studi yang mengungkap tentang makna dimana makna temuan 

penelitian dicapai melalui pemaknaan atas acara tersebut yang diteliti. Teori 

resepsi menantang otonomi teks dan sebagai implikasinya adalah barang-barang 

yang di desain, dengan berpendapat bahwa interpretasi dan evaluasi ditentukan 

bukan hanya oleh sifat dasar teks dan barang-barang itu sendiri tetapi juga oleh 

karakter sang penerima, konsumen atau audiens (Walker, 2010: 196). Dalam 

penelitian ini peneliti berusaha mengungkap makna-makna terdalam dari program 

acara Talk Show “KICK ANDY” di Metro TV dan makna apa yang ada atau 

tersembunyi dibalik penuturan-penuturan audiens yang diteliti. Disini audiens 

dilihat sebagai bagian dari interpretive communitive yang selalu aktif dalam 

mempersepsi pesan dan memproduksi makna, tidak hanya sekedar menjadi 

individu pasif yang hanya menerima saja makna yang diproduksi oleh media 

massa (McQuil:1997:19). Jadi, tipe penelitian yang digunakan adalah interpretatif.  
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Hal terpenting dalam melakukan penelitian khalayak dengan pendekatan 

kualitatif menggunakan metode reception analysis adalah informan mempunyai 

kesempatan yang terbuka dalam menentukan dan mendefinisikan batasan-batasan 

konsep yang akan dipakai dalam menginterpretasi teks media, karena tipe 

penelitian yang sifatnya eksploratif membutuhkan kedalaman pemaknaan yang 

subyektif dari para informan atas teks media berdasarkan konteks. Disamping itu, 

makna yang merupakan hasil ‘interaksi’ antara informan sebagai khalayak dengan 

teks media akan memberikan oportunity to learn peneliti maupun informan dalam 

menjawab permasalahan. 

 

H.2. Subyek dan waktu penelitian 

Subyek penelitian adalah Mahasiswa UMM Jurusan Ilmu Komunikasi 

Angkatan 2007. Dimana proses dalam pengambilan sampel menggunakan teknik 

sampel bertujuan (purposive sampling). Purposive sampel termasuk dalam salah 

satu dari beberapa jenis pengambilan sampel nonprobabilitas (nonprobabily 

sampling). Purposive sampling tidak random, tapi dengan berdasarkan kebijakan 

penelitian itu sendiri. Purposive sampling dilakukan dan diperlukan responden 

dengan persyaratan kusus. (Endang,Sari:12).   Dengan kata lain sampling harus 

memenuhi kriteria yang diperlukan peneliti. Adapun kriterianya yaitu: 

1. Mahasiswa Komunikasi UMM Jurusan Ilmu Komunikasi Angkatan 2007 

2. Mahasiswa yang menonton dan mengikuti episode program acara “Kick 

Andy” sehinga subyek dapat dikatakan paham dengan acara tersebut. 

3. Bersedia diwawancara sebagai informan. 
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H.3.  Teknik pengumpulan data 

H.3.1. Dokumentasi 

Teknik Dokumentasi ini dimaksudkan untuk memperoleh data-data tambahan 

yang berguna untuk penelitian berupa data tertulis seperti gambaran umum 

tentang subyek penelitian, dan data-data lain yang diperlukan selama penelitian. 

 Hamidi (2007:140) menjelaskan dokumentasi adalah cara mengumpulkan 

data yang diperoleh dari catatan (data) yang telah tersedia atau yang telah dibuat 

oleh pihak lain. Teknik dokumentasi ini bisa berupa buku-buku yang relevan, 

peraturan-peraturan , laporan kegiatan, foto-foto, film dokumenter, data yang 

relevan dengan penelitian. 

H.3.2. FGD (Focus Group Discusiion) 

Metode FDG dalam riset audiens termasuk metode yang memakai 

pendekatan kualitatif, yang dalam penelitiannya melibatkan peneliti, moderator 

diskusi (bisa dihandle peneliti) dan partisipan (kelompok-kelompok responden 

atau subyek penelitian). Partisipan FDG merupakan penelitian bisa berjumlah tiga 

atau empat kelompok dalam satu penelitian, tergantung kebutuhan berdasarkan 

permasalahan penelitiannya.  

Dalam riset audiens, FDG digunakan untuk melacak hal-hal tertentu yang 

ingin ditonjolkan oleh kelompok-kelompok partisipan sebagai representsi audiens 

tertentu dalam FDG. Peneliti tak hanya membutuhkan jawaban nyata dari 

partisipan atau anggota kelompok, tapi juga respon-respon yang tersirat seperti 

prioritas-prioritas, penekan-penekan atau aksentuasi, melalui “tata-urut” atau 
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“pengulangan-pengulangan” jawaban atau komentar-komentar partisipan. Dan itu 

semua dianggap bermakna bagi peneliti. 

Secara garis besar prosedur riset audiens dengan metode FGD dapat dirinci 

sebagai berikut: 

1. Peneliti menentukan topik bisa agak luas bisa lebih spesifik.  

2. Peneliti menyusun semacam interview guide untuk menjamin agar diskusi 

dapat focus pada isu yang ditetapkan 

3. Peneliti menyediakan “paket pesan” yang menjadi bahan diskusi. 

4. Peneliti merekrut partisipan dari kalangan audiens tertentu, dengan jumlah 

kelompok sesuai kebutuhan. Lazimnya peneliti menyediakan konsumsi 

dan insentif untuk mereka agar bersedia berpartisipasi. 

5. Peneliti mencari dan membekali moderator untuk memimpin diskusi. 

Dengan adanya moderator yang mampu memimpin diskusi, peneliti lebih 

leluasa melakukan pencermatan terhadap berkembangnta data-data yang 

bisa dipetikdari adegan diskusi. 

6. Peneliti merencanakan waktu dan tempat diskusi. Tiap kelompok, total 

waktu diskusinya. Lazimnya berlangsung satu sampai satu setengah jam, 

setengah jam didalamnya dipakai untuk menampiljan “paket pesan” 

dihadapan anggota diskusi sebagai bahan diskusi. Satu jam selanjutnya 

adalah untuk diskusinya. 

7. Peneliti menyusun transkrip hasil diskusi dengan mencermati hasil 

rekaman yang dibuat. Ekspresi non verbal serta paralinguistik dari peserta 

diskus, merupakan bagian penting dari diskusi. 
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8. Peneliti melakukan analisis terhadap data dalam transkrip dan biasanya 

memerlukan trangulasi, apakah trangulasi data atau triangulasi teori. 

9. Peneliti menarik kesimpulan tentang program televisi dengan mengacu 

pada rumus permasalahannya. 

10. Peneliti menulis laporan penelitian 

(kuliah Riset audiens UMM oleh Farid Rusman). 

 

H.4. Teknik Analisa data 

Proses analisis dimulai dengan menelaah data yang tersedia dari narasumber 

yang berupa wawancara dan dokumentasi. Pada dasarnya tujuan dari analisis data 

didalam suatu penelitian ialah untuk menggambarkan fakta hasil penelitian 

sehingga menjadi data yang mempunyai makna serta mudah dipahami dan 

diinterpretasikan. Tahap analisis, pertama adalah membuat transkrip dari 

keseluruhan hasil wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya, menganalisis isi 

keseluruhan dari hasil wawancara dan dokumentasi tersebut. Mulai dari 

membandingkan persamaan pandangan subyek penelitian, perbedaan pendapat, 

pengalaman yang berbeda atau ide-ide inovatif sebagai masukan atau saran dari 

program acara Talk Show “KICK ANDY” di Metro TV. 

 

 

 

	  

	  

	  


