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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Keberadaan media massa di tanah air khususnya media televisi, saat ini 

telah menjadi bagian tak terpisahkan dari aktivitas keseharian masyarakat. 

Kehadiran media televisi di era kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, 

banyak membawa berkah bagi masyarakat. Media televisi memiliki peran besar 

dalam menjalankan fungsi untuk memberikan hiburan, pendidikan dan tentu saja 

memberikan informasi-informasi mutakhir langsung dari lokasi kejadian dengan 

tingkat realitas yang lebih utuh, hidup, asli, alami, dan bahkan relatif lebih bebas 

dari pengaruh distorsi. Televisi dengan mudah, murah dan leluasa dapat dilihat 

dan didengar secara perorangan ataupun kelompok. Sekali tayang sebuah 

acaranya, jutaan manusia dapat dengan mudah dan serempak menyaksikannya.  

Televisi adalah salah satu bentuk media massa yang selain mempunyai 

daya tarik yang kuat disebabkan adanya unsur kata-kata, musik dan sound effect, 

juga memiliki keunggulan lain yaitu unsur visual berupa gambar hidup yang dapat 

menimbulkan kesan mendalam bagi pemirsanya. Dalam mempengaruhi khalayak 

dengan menggugah emosi dan pikiran pemirsanya, televisi mempunyai 

kemampuan menonjol dibanding media massa lainnya (Atmowiloto, 1996:6).  

Menurut Mar’at acara televisi pada umumnya mempengaruhi sikap, 

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

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

televisi adalah seakan-akan menghipnotis penonton, sehingga penonton tersebut 

dihanyutkan dalam suasana pertunjukan televisi (Efendy 2003 :192).  

Dunia pertelevisian di Indonesia dimulai dengan lahirnya TVRI yang 

melakukan siaran perdananya pada tanggal 24 Agustus 1962. Sejak saat itu TVRI 

menjadi satu-satunya siaran televisi di Indonesia. Kemudian pada awal tahun 1990 

suasana pertelevisian di tanah air menjadi semakin marak dengan diijinkannya 

pihak swasta mengelola stasiun TV diantaranya adalah RCTI, SCTV, TPI, 

ANTEVE, INDOSIAR. Dan ternyata dunia pertelevisian Indonesia tidak berhenti 

begitu saja, karena tahun 2002 sampai sekarang muncul beberapa stasiun televisi 

baru yaitu Trans TV, TvOne, Global TV, dan Trans7 serta Metro TV. 

Berkembangnya stasiun televisi swasta di Indonesia banyak menimbulkan pilihan 

bagi pemirsa untuk mendapatkan informasi dan hiburan. Stasiun televisi berusaha 

untuk dapat memberikan sajian tayangan yang dapat menarik minat masyarakat 

untuk menonton acara-acaranya dengan menyuguhkan program-program yang 

diminati khalayak. Upaya ini dilakukan tiap stasiun televisi agar bisa memperoleh 

rating yang tinggi pada tiap acaranya guna mengeksiskan keberadaannya dan 

demi memperoleh pemasukan iklan sebanyak-banyaknya. 

Persaingan antar televisi dalam menyajikan program acara sangat 

menguntungkan pemirsa, dimana pemirsa mempunyai kebebasan memilih siaran 

yang dapat memenuhi kebutuhannya baik dari segi informasi maupun dari segi 

hiburan. Persaingan itu pada dasarnya merupakan kiat pengelola televisi swasta 

guna memenuhi kebutuhan informasi dan hiburan bagi pemirsa yang relatif murah 
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dan terjangkau. Hadirnya media massa dalam kehidupan kita memberikan 

berbagai kemudahan bagi para khalayak. Dengan menggunakan teknologi yang 

canggih dan menarik, televisi mampu mempengaruhi jiwa manusia. Dengan 

demikian diharapkan pengguna televisi akan mempunyai pemikiran yang sama 

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

baik sehingga mendapatkan feedback yang diharapkan. Kebutuhan akan informasi 

dan hiburan menyebabkan seseorang akan menyediakan waktunya untuk 

menikmati apa yang dihadirkan oleh media massa terutama pada televisi. 

Tayangan yang mendominasi televisi dan memperoleh rating yang cukup 

tinggi saat ini salah satunya adalah Indonesia Lawyers Club di tvOne. 

Kecenderungan ini berakibat besar bagi televisi. Karena pendapatan utama dan 

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

menyesuaikan diri dengan membuat program yang diharapkan akan mempunyai 

rating tinggi. Akibatnya orientasi media penyiaran televisi sering hanya untuk 

menghasilkan dan menyiarkan program yang berorientasi rating, namun sering 

mengabaikan tanggungjawab sosial, moral, dan etika, serta melanggar hak-hak 

konsumen. Program Indonesia Lawyers Club, sebuah program talkshow yang 

dikemas secara interaktif dan apik untuk memberikan pembelajaran hukum bagi 

para pemirsanya. Selalu menghadirkan narasumber-narasumber utama dan 

melihat sebuah isu dari berbagai perspektif. Program ini awalnya hadir dengan 

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

sekarang berubah nama menjadi Indonesia Lawyers Club (ILC). 
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Program ini memiliki salah satu kekuatan utama yang terletak pada Karni 

Ilyas sebagai pembawa acara sekaligus wartawan senior yang memiliki latar 

belakang sebagai sarjana hukum dan didukung oleh para narasumber dengan 

bebas akan menceritakan kejadian demi kejadian dari sebuah isu yang sedang 

hangat diperbincangkan di masyarakat dan menghasilkan diskusi terbuka ini 

menjadi salah satu program yang digemari masyarakat Indonesia. Perubahan 

nama program menjadi Indonesia Lawyers Club tersebut dikarenakan pemirsa 

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

milik pemirsa Jakarta, tetapi milik seluruh pemirsa tvOne di Indonesia.  

Atas dasar latar belakang permasalahan di atas, maka peneliti ingin 

meneliti lebih lanjut tentang persepsi mahasiswa terhadap tayangan Indonesia 

Lawyers Club (ILC) di tvOne (Studi pada Organisasi Jurnalistik Fotografi Club 

UMM). 

B. Rumusan Masalah 

Berangkat dari latar belakang tersebut, yang menjadi rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah bagaimana persepsi mahasiswa terhadap tayangan 

Indonesia Lawyers Club (ILC) di tvOne ? 

C. Tujuan Penelitian 

Setelah penulis menentukan rumusan masalah dalam penelitian ini, maka 

yang menjadi tujuan penelitian adalah untuk mengetahui persepsi mahasiswa 

terhadap tayangan Indonesia Lawyers Club (ILC) di tvOne. 
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D. Manfaat Penelitian 

 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik manfaat 

akademis maupun manfaat praktis yaitu sebagai berikut: 

1. Secara akademis : 

a. Memenuhi salah satu syarat meraih gelar Sarjana Ilmu Sosial dan Ilmu 

Politik dengan spesifikasi Ilmu Komunikasi. 

b. Dapat menjawab permasalahan yang diteliti 

c. Dapat menjadi masukan bagi penelitian sejenis selanjutnya. 

2. Secara praktis 

Diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan pertimbangan dalam 

mempertahankan, memperbaiki, meningkatkan persepsi positif terhadap 

program televise dalam hal ini tayangan Indonesia Lawyers Club (ILC) di 

tvOne. 

E. Tinjauan Pustaka 

1. Persepsi 

a. Pengertian Persepsi 

Persepsi adalah proses yang digunakan individu mengelola dan 

menafsirkan kesan indera mereka dalam rangka memberikan makna kepada 

lingkungan mereka. Meski demikian apa yang dipersepsikan seseorang dapat 

berbeda dari kenyataan yang obyektif (Robbins, 2006). Persepsi adalah 

pengalaman tentang hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan 

informasi dan menafsirkan pesan. Selain itu, persepsi memberikan makna pada 
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stimuli inderawi yang melibatkan sensasi, atensi, ekspetasi, motivasi, dan memori 

(Rahkmat, 2005 :51).  

Menurut Daviddof, persepsi adalah suatu proses yang dilalui oleh suatu 

stimulus yang diterima panca indera yang kemudian diorganisasikan dan 

diinterpretasikan sehingga individu menyadari yang diinderanya itu. Atkinson dan 

Hilgard mengemukakan bahwa persepsi adalah proses dimana kita menafsirkan 

dan mengorganisasikan pola stimulus dalam lingkungan. Sebagai cara pandang, 

persepsi timbul karena adanya respon terhadap stimulus. Stimulus yang diterima 

seseorang sangat komplek, stimulus masuk ke dalam otak, kernudian diartikan, 

ditafsirkan serta diberi makna melalui proses yang rumit baru kemudian 

dihasilkan persepsi (Arsyad, 2007). 

Dalam perspektif ilmu komunikasi, persepsi bisa dikatakan sebagai inti 

komunikasi, sedangkan penafsiran (interpretasi) adalah inti persepsi, yang identik 

dengan penyandian balik (decoding) dalam proses komunikasi. Hal ini tampak 

jelas pada defenisi John R. Wenburg dan Willian W. Wilmot: “persepsi dapat 

didefenisikan sebagai cara organisme memberi makna”, atau defenisi Rudolph F. 

Verderber: “Persepsi adalah proses menafsirkan informasi inderawi” (Mulyana, 

2005:167).  Persepsi disebut inti komunikasi, karena jika persepsi kita tidak 

akurat, kita tidak mungkin berkomunikasi dengan efektif. Persepsilah yang 

menentukan kita memilih suatu pesan dan mengabaikan pesan yang lain. Semakin 

tinggi derajat kesamaan persepsi antar individu, semakin mudah dan semakin 

sering mereka berkomunikasi, dan sebagai konsekuensinya semakin cenderung 

membentuk kelompok budaya atau kelompok identitas (Mulyana, 2005:167-168). 
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b. Proses Terjadinya Persepsi 

Menurut Walgito, proses terjadinya persepsi tergantung dari pengalaman 

masa lalu dan pendidikan yang diperoleh individu. Proses pembentukan persepsi 

dijelaskan oleh Feigi sebagai pemaknaan hasil pengamatan yang diawali dengan 

adanya stimuli. Setelah mendapat stimuli, pada tahap selanjutnya terjadi seleksi 

yang berinteraksi dengan interpretation, begitu juga berinteraksi dengan closure. 

Proses seleksi terjadi pada saat seseorang memperoleh informasi, maka akan 

berlangsung proses penyeleksian pesan tentang mana pesan yang dianggap 

penting dan tidak penting. Proses closure terjadi ketika hasil seleksi tersebut akan 

disusun menjadi satu kesatuan yang berurutan dan bermakna, sedangkan 

interpretasi berlangsung ketika yang bersangkutan memberi tafsiran atau makna 

terhadap informasi tersebut secara menyeluruh (Arsyad, 2007). 

Salah satu pandangan yang dianut secara luas menyatakan bahwa 

psikologi sebagai telaah ilmiah, berhubungan dengan unsur dan proses yang 

merupakan perantara ransangan diluar organisme dengan tanggapan fisik 

organisme yang dapat diamati terhadap ransangan. Menurut rumusan ini, yang 

dikenal dengan teori ransangan-tanggapan (stimulus-respons/SR), persepsi 

merupakan bagian dari keseluruhan proses yang menghasilkan tanggapan setelah 

ransangan diterapkan kepada manusia. Subproses psikologis adalah pengenalan, 

perasaan, dan penalaran.  

Menurut Notoatmodjo (2005), ada banyak faktor yang akan menyebabkan 

stimulus masuk dalam rentang perhatian seseorang. Faktor tersebut dibagi 

menjadi dua bagian besar yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor 
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eksternal adalah faktor yang melekat pada objeknya, sedangkan faktor internal 

adalah faktor yang terdapat pada orang yang mempersepsikan stimulus tersebut. 

1. Faktor Eksternal 

a. Kontras 

Cara termudah dalam menarik perhatian adalah dengan membuat 

kontras baik warna, ukuran, bentuk atau gerakan. 

b. Perubahan Intensitas 

Suara yang berubah dari pelan menjadi keras, atau cahaya yang 

berubah dengan intensitas tinggi akan menarik perhatian seseorang. 

c. Pengulangan (repetition) 

Dengan pengulangan, walaupun pada mulanya stimulus tersebut tidak 

termasuk dalam rentang perhatian kita, maka akan mendapat perhatian 

kita. 

d. Sesuatu yang baru (novelty) 

Suatu stimulus yang baru akan lebih menarik perhatian kita daripada 

sesuatu yang telah kita ketahui. 

e. Sesuatu yang menjadi perhatian orang banyak 

Suatu stimulus yang menjadi perhatian orang banyak akan menarik 

perhatian seseorang. 

2. Faktor Internal 

a. Pengalaman atau pengetahuan 

Pengalaman atau pengetahuan yang dimiliki seseorang merupakan 

faktor yang sangat berperan dalam menginterpretasikan stimulus yang 
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kita peroleh. Pengalaman masa lalu atau apa yang telah dipelajari akan 

menyebabkan terjadinya perbedaan interpretasi. 

b. Harapan (expectation) 

Harapan terhadap sesuatu akan mempengaruhi persepsi terhadap 

stimulus. 

c. Kebutuhan 

Kebutuhan akan menyebabkan seseorang menginterpretasikan 

stimulus secara berbeda. Misalnya seseorang yang mendapatkan 

undian sebesar 25 juta akan merasa banyak sekali jika ia hanya ingin 

membeli sepeda motor, tetapi ia akan merasa sangat sedikit ketika ia 

ingin membeli rumah. 

d. Motivasi 

Motivasi akan mempengaruhi persepsi seseorang. Seseorang yang 

termotivasi untuk menjaga kesehatannya akan menginterpretasikan 

rokok sebagai sesuatu yang negatif. 

e. Emosi 

Emosi seseorang akan mempengaruhi persepsinya terhadap stimulus 

yang ada. Misalnya seseorang yang sedang jatuh cinta akan 

mempersepsikan semuanya serba indah. 

f. Budaya 

Seseorang dengan latar belakang budaya yang sama akan 

menginterpretasikan orang-orang dalam kelompoknya secara berbeda, 
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namun akan mempersepsikan orang-orang di luar kelompoknya 

sebagai sama saja. 

Persepsi dan kognisi diperlukan dalam semua kegiatan psikologis seperti 

dinyatakan pada bagan berikut. Bahkan diperlukan bagi orang yang paling sedikit 

terpengaruh atau sadar akan adanya ransangan menerima dan dengan cara 

menahan dampak dari ransangan. Persepsi, pengenalan, penalaran, dan perasaan 

disebut sebagai variabel psikologis yang muncul diantara ransangan dan 

tanggapan.  

Gambar 1. Variabel Psikologis Antara Ransangan dan Tanggapan 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Sobur, 2003 : 447 

 

 

  

2. Televisi 

a. Pengertian Televisi 

Dalam bahasa Inggris, televisi disebut dengan television. Istilah 

“television” berasal dari perkataan Yunani : Tele artinya far, off, jauh. Ditambah 

dengan : Vision yang berasal dari bahasa Latin, yang artinya to see, melihat. Jadi 

artinya secara harfiah, melihat jauh. Penemuan Televisi telah melalui berbagai 

percobaan yang dilakukan oleh berbagai ilmuan akhir abad ke 19 dengan dasar 
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penelitian yang dilakukan oleh James Clark Maxwell dan Henrich Hertz. Televisi 

sebagai pesawat transmisi dimulai pada tahun 1925 dengan menggunakan metode 

mekanikal dari Jenkins.  

Televisi adalah salah satu bentuk media massa yang selain mempunyai 

daya tarik yang kuat disebabkan adanya unsur kata-kata, musik dan sound effect, 

juga memiliki keunggulan lain yaitu unsur visual berupa gambar hidup yang dapat 

menimbulkan kesan mendalam bagi pemirsanya. Dalam usaha untuk 

mempengaruhi khalayak dengan menggugah emosi dan pikiran pemirsanya, 

televisi lebih mempunyai kemampuan menonjol dibanding media massa lainnya 

(Atmowiloto, 1996:6).  

Televisi adalah sebuah alat penangkap siaran bergambar. Kata televisi 

berasal dari kata tele dan vision ; yang mempunyai arti jauh (tele) dan tampak 

(vision). Jadi televisi berarti tampak atau dapat melihat dari jarak jauh. Penemuan 

televisi disejajarkan dengan penemuan roda, karena penemuan ini mampu 

mengubah peradaban dunia. Di Indonesia televisi secara tidak formal disebut 

dengan televisi, tivi, teve atau tipi (Prasetya, 2007).  

Menurut Arsyad dalam Wahiddien (2008), yang dimaksud dengan televisi 

adalah sistem elektronik yang mengirimkan gambar dalam dan gambar hidup 

bersama suara melalui kabel. Sistem ini menggunakan peralatan yang mengubah 

cahaya dan suara ke dalam gelombang elektrik dan mengkonversikannya kembali 

ke dalam cahaya yang dapat dilihat dan suara yang dapat didengar.  

Dewasa ini televisi dimanfaatkan untuk keperluan pendidikan dengan 

mudah dapat dijangkau melalui siaran dari udara ke udara dan dapat dihubungkan 
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melalui satelit. Apa yang disaksikan pada layar televisi semuanya merupakan 

unsur gambar dan suara. Jadi ada dua unsur yang melengkapinya yaitu unsur 

gambar dan unsur suara. Rekaman suara dengan gambar yang dilakukan di stasiun 

televisi berubah menjadi getaran-getaran listrik. Getaran-getaran listrik ini 

diberikan pada pemancar, pemancar mengubah getaran-getaran listrik tersebut 

menjadi gelombang elektromagnetik, gelombang elektromagnetik ini ditangkap 

oleh satelit. Melalui satelit, gelombang elektromagnetik dipancarkan sehingga 

masyarakat dapat menyaksikan siaran televisi (Arsyad, 2007).  

Menurut Prof. Dr. R. Mar’at acara televisi pada umumnya mempengaruhi 

sikap, persepsi, perilaku, pandangan dan perasaan para penonton, dan ini adalah 

hal yang wajar. Jadi jika ada hal-hal yang menyebabkan penonton terharu, 

terpesona, atau latah bukanlah sesuatu yang istimewa, sebab salah satu pengaruh 

psikologi dalam televisi adalah dapat menghipnotis penonton, sehingga penonton 

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

Mengutip pernyataan Jalaluddin Rakhmat, berdasarkan uraian diatas, juga 

dapat disimpulkan bahwa pesan komunikasi atau stimulus yang disampaikan 

melalui media massa televisi akan mendapatkan berbagai tanggapan individu-

individu. Artinya, walaupun peristiwanya sama, orang akan menanggapi berbeda-

beda sesuai dengan keadaan dirinya (Darwanto, 2007:60)  

Semua ini tentu saja menekankan unsur isi pesan yang komunikatif agar 

pemirsa dapat menyerap makna pesan secara tepat, yakni mengedepankan lima 

sifat dari media massa televisi tersebut, yakni: Publisitas, Perioditas, 

Universalitas, Aktualitas, dan Kontinuitas (Kuswandi, 1996:18).  



13 

 

b. Fungsi Televisi 

Fungsi televisi sama dengan fungsi media massa lainnya (surat kabar, 

majalah, tabloid, dan radio siaran) yakni memberi informasi, mendidik, 

menghibur dan membujuk. Tapi fungsi menghibur lebih dominan pada media 

televisi. Karakteristik televisi yang utama adalah audio-visual, yakni dapat dilihat 

dan sekaligus dapat didengar. Jadi dari segi pengaruh atau efek kepada 

masyarakat jelas sedikit lebih kuat ketimbang efek yang ditimbulkan media massa 

cetak (Prasetya, 2007). 

c.  Jenis Siaran Televisi 

Siaran televisi adalah jenis acara atau program yang disiarkan di televisi. 

Jenis siaran televisi yang banyak mempengaruhi khalayak adalah siaran televisi 

yang mengandung unsur konsumerisme, mistik, seks dan kekerasan. Jenis film-

film laga kepahlawanan (hero) selalu menarik perhatian dan disenangi khalayak, 

khususnya remaja dan anak-anak (Suroso, 2003). Penelitian Liebert dan Baron, 

menunjukkan hasil remaja dan anak-anak yang menyaksikan program televisi 

yang menampilkan adegan kekerasan memiliki keinginan lebih untuk berbuat 

kekerasan, dibandingkan dengan anak yang menyaksikan program netral (tidak 

mengandung unsur kekerasan). (Tasmin, 2008).  

Sedangkan siaran-siaran yang mengandung unsur positif yaitu acara-acara 

yang dapat meningkatkan ilmu pengetahuan seperti berita tentang kejadian-

kejadian informasi yang menambah pengetahuan anak, dialog tentang pendidikan, 

wawancara tentang perilaku anak dan pendidikan, yang memacu kreativitas dan 
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mendidik, sinetron yang mengajarkan kebaikan dan pendidikan, dan lain 

sebagainya (Tasmin, 2008).  

Televisi dapat memberikan pengaruh yang positif bagi para pemirsa yang 

menyaksikan program acara atau siaran televisi. Adapun pengaruhnya yang 

bersifat positif sebagai berikut : a) Adanya sinetron yang bernafaskan keagamaan 

yang mempengaruhi khalayak untuk selalu berbuat kebaikan, b) Adanya acara 

atau siaran yang bernuansakan pendidikan atau pengetahuan seperti cerdas 

cermat, berita dan lain sebagainya yang membuat khalayak selalu ingin tahu 

sesuatu hal.  

d. Penerapan Manajemen Pada Penyiaran 

Dengan maraknya pembentukan biro televisi merupakan suatu hal yang 

baru serta menarik dalam industri pertelevisian di tanah air. Menurut Naratama 

(2004: 111-118), ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam pembuatan 

program acara televisi:  

1) Target Penonton 

Ada tiga faktor klasifikasi target penonton yaitu: 

a. Usia. 

b. Jenis kelamin. 

c. Status. 

Dengan memahami dan mengenal karakter penonton maka acara yang 

akan dibuat 75% akan sukses dan mendapat penonton yang banyak. 

Bahasa naskah harus dikaji sesuai dengan target penonton. 

2) Format Acara 
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Format acara adalah perencanaan dasar dari suatu konsep acara televisi 

yang akan menjadi landasan kreatifitas dan desain produksi yang akan 

terbagi dalam berbagai kriteria utama yang disesuaikan dengan tujuan 

target pemirsa tersebut. Ada tiga bagian dari format acara televisi, yaitu:  

a. Drama adalah sebuah format adacara televisi yang diperoduksi dan 

diciptakan melalui proses imajinasi kreatif dari kisah-kisah drama atau 

fiksi yang direkayasa dan dikreasi ulang. Format yang digunakan 

merupakan interpretasi kisah kehidupan yang diwujudkan dalam suatu 

runtutan cerita dalam sebuah adegan. Contoh, drama percintaan, 

tragedi, horor, legenda, aksi. 

b. Non Drama adalah sebuah format acara televisi yang diproduksi dan 

diciptakan melalui proses pengolahan imajinasi kreatif dari realitas 

sehari-hari tanpa harus menginterpreasi ulang dan tanpa harus menjadi 

dunia khayalan. 

c. Non Drama bukanlah urutan secara fiksi dari setiap pelakunya untuk itu 

format-format program acara non drama merupakan sebuah runtutan 

pertunjukan yang mengutamakan unsur hiburan yang dipenuhi aksi, 

gaya, dan musik. Contoh, talkshow, konser, music, variety show, berita 

(news) adalah sebuah format program acara televisi yang diproduksi 

berdasarkan informasi, fakta, kejadian yang berlangsung pada 

kehidupan masyarakat sehari-hari. Format ini memerlukan nilai faktual 

dan aktual yang disajikan dengan ketepatan dan kecepatan waktu 

dimana dibutuhkan sifat liputan yang independen. 
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3) Punching Line  

Adalah kejutan-kejutan dalam dialog naskah yang dimainkan oleh pemain 

yang sengaja dituliskan untuk menghentak perhatian penonton yang mulai 

jenuh dan bosan. Macam-macam punching line yaitu, komedi, celetukan-

celetukan, pertanyaan, tangisan, dan ungkapan peribahasa. 

4) Gimmick dan Funfare 

Gimmick adalah trik yang digunakan untuk mendapatkan perhatian 

penonton dalam bentuk back sound effect, musik ilustrasi, adegan 

suspense, mimik, ekspresi dan akting pemain, joke (kelucuan), teknik 

editing dan penggerak kamera. Gimmick bisa berdiri sendiri tanpa harus 

berkaitan dengan kesinambungan adegan. Funfare adalah puncak acara 

yang dimeriahkan dengan kegembiraan, kemewahan, keindahan dan 

kebersamaan. 

5) Clip Hanger 

Adalah sebuah scene atau shot yang diambangkan karena adegan terpaksa 

dihentikan karena komersial break (iklan komersial). Clip hanger 

ditempatkan dalam run down yang tepat. 

6) Opening Tune dan Bumper 

Opening tune adalah identitas pembuka acara dengan durasi 30 detik 

sedangkan bumper adalah sebagai identitas perantara acara dengan durasi 

5 detik. Opening tune dan bumper harus dibuat semenarik mungkin agar 

tidak membuat kejenuhan penonton. Hal ini disebabkan tune dan bumper 
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akan diputar ulang setiap pemuaran dan penonton akan hafal setiap bentuk 

desain keduanya. 

7) Penataan Artistik 

Dalam hal ini sutradara harus mengupdate informasi tentang gaya tren 

warna mode arsitektur seni kontemporer, seni rupa dan potographi baik 

dalam maupun luar negeri. Set tata panggung baik, tata cahaya, bahan 

yang dipakai, kombinasi warna dan bentuk, komposisi, bloking hingga 

penggunaan font tulisan. Dengan mengupdate informasi maka akan 

memperkaya referensi cakrawala pencarian ide menjadi lebih luas dan 

acara yang dibuat akan menarik sesuai dengan perkembangan zaman. 

8) Ritme dan Birama Acara 

Dalam hal ini ritme dan birama acara digunakan  ketika membaca naskah. 

Setiap ketuk dan ritme acara mulai hingga akhir harus dihitung, hal ini 

untuk mengantisipasi reaksi dan sikap penonton. 

9) Logo dan musik track untuk ID tune 

Membuat logo acara yang mudah diingat, jangan terlalu sulit jangan 

biarkan pemirsa meraba-raba arti lagi. Dan menciptaan musik track (musik 

untuk identitas acara) yang mudah dinikmati. 

10) General Rehershal (persiapan)  

Hal ini harus dilakukan sedetail mungkin agar tidak terjadi kesalahan yang 

harus diperhatikan seperti tata lampu, tata suara dan kamera angle, serta 

pemeran. 

11) Interactive Program  
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Mengembangkan ide-ide yang akan melibatkan partisipasi penonton di 

rumah. Bila prograam acaranya adalah siaran langsung maka dapat 

mengemas dengan kuis interactive. 

Manajemen penyiaran adalah manajemen yang diterapkan dalam 

organisasi penyiaran, yaitu organiasi yang mengelola siaran. Ini berarti 

manajemen penyiaran sebagai “motor penggerak” organisasi penyiaran 

dalam usaha mencapai tujuan bersama melalui penyelenggara siaran. 

Tujuan yang hendak dicapai oleh organisasi penyiaran, ada yang bersifat 

idiil, materiil dan keduanya. Dalam usaha mencapai tujuan, mengingat 

siaran memiliki dampak sangat luas pada khalayak, serta mampu 

mengubah sikap, pendapat dan tingkah laku individu/ kelompok dalam 

waktu relatif singkat, maka pengelolah siaran mempunyai tanggungjawab 

moral terhadap khalayak.  

Organisasi penyiaran, mengelola stasiun penyiaran yang di 

dalamya terdapat perangkat keras yang dikelola orang-orang teknik, dan 

perangkat lunak yang dikelola oleh orang-orang untuk program dan 

keadministrasian / ketatalaksanaan. Orang-orang siaran, teknik dan 

administrasi bekerjasama di atas landasan saling menghargai, pengertian 

dan mengingatkan untuk menghasilkan output yang baik dan menarik 

khalayak. Dalam porses kerjasama ini diperlukan tindakan manajemen 

yang tepat khususnya bagi dunia penyiaran.  

Manajemen penyiaran dapat diartikan sebagai kemampuan 

seseorang untuk mempengaruhi/memanfaatkan kepandaian/keterampilan 
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orang lain, untuk merencanakan, memproduksi, dan menyiarkan siaran, 

dalam usaha tujuan bersama. Sebagai salah satu produk teknologi 

informasi, medium televisi beserta peralatan pendukung memerlukan dana 

realtif besar. Sarana dan prasarana siaran harganya relatif mahal dengan 

demikian manusia pengelola juga memerlukan imbalan yang memadai. 

Pengelola medium televisi lebih tinggi dibanding medium radio karena 

masalah yang ditangani jauh lebih komplek, dengan peralatan yang lebih 

mahal. 

3. Teori-Teori yang Relevan 

Mengacu pada pokok permasalahan penelitian, maka dalam penelitian ini, 

teori-teori yang dianggap relevan adalah: 

a. Komunikasi dan Komunikasi Massa 

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

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

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

terdapat kesamaan makna mengenai suatu pesan yang disampaikan oleh 

komunikator dan diterima oleh komunikan (Effendy, 2004 :30). Dari hal tersebut 

dapat diartikan jika tidak terjadi kesamaan makna antara komunikator dan 

komunikan, maka komunikasi tidak akan terjadi.  

Lasswell menerangkan bahwa cara terbaik untuk menerangkan komunikasi 

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

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

di dalam komunikasi, yaitu Siapa yang mengatakan ; Apa yang dikatakan ; Media 
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apa yang digunakan ; Kepada siapa pesan disampaikan ; dan dengan efek apa. 

Jawaban bagi pertanyaan paradigmatik Lasswell merupakan unsur-unsur proses 

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

2004:253).  

Komunikasi massa (mass communication) adalah komunikasi yang 

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

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

dilembagakan, yang ditujukan kepada sejumlah besar orang yang tersebar di 

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

disampaikan secara cepat, serentak, selintas, khususnya media elektronik 

(Mulyana, 2005 :75).  

Komunikasi massa juga dapat diartikan sebagai proses komunikasi yang 

berlangsung dimana pesannya dikirim dari sumber yang melembaga kepada 

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

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

terutama dipengaruhi oleh kemampuan media massa untuk membuat produksi 

massal dan untuk menjangkau khalayak dalam jumlah besar. Disamping itu ada 

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

yang mengacu pada kolektifitas tanpa bentuk yang komponen-komponennya sulit 

dibedakan satu sama lain. Kamus Bahasa Inggris ringkas memberikan defenisi 

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

individualitas. Defenisi ini hampir manyerupai pengertian massa yang digunakan 

oleh para ahli sosiologi khususnya dipakai khalayak media.  
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b. Stimulus-Organism-Response (SOR) 

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

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

Maksudnya, keadaan internal organisme befungsi menghasilkan respon tertentu 

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

sederhana dimana efek merupakan reaksi terhadap stimulus tersebut.  

Prof. Dr. Mar’at (Effendy, 2004:255), dalam bukunya “Sikap Manusia, 

Perubahan, Serta Pengukurannya” mengutip pendapat Hovland, Janis, dan 

Kelley yang menyatakan bahwa dalam menelaah sikap baru ada tiga variabel 

penting, yaitu: a). Perhatian b). Pengertian dan c). Penerimaan  

Berdasarkan uraian diatas, maka proses komunikasi dalam teori SOR ini 

dapat digambarkan sebagai berikut :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menurut teori ini, efek yang ditimbulkan adalah reaksi khusus terhadap 

stimulus khusus, sehingga seseorang dapat mengharapkan dan memperkirakan 

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

adalah (Effendi, 2004: 254-255) :  

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

Club (ILC)  

Stimulus (S) 

 

Organism (O):  

 

 

 
 

 

Response (R) 
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b. Organism – O (Komunikan) yang dimaksud adalah khalayak pemirsa, 

yakni mahasiswa di Organisasi Jurnalistik Fotografi Club Universitas 

Muhammadiyah Malang. 

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

Jurnalistik Fotografi Club terhadap program acara Indonesia Lawyers 

Club (ILC). 

F. Metode Penelitian 

1. Rancangan Penelitian 

Dalam penelitian mengenai persepsi mahasiswa terhadap tayangan 

Indonesia Lawyers Club (ILC) di tvOne, penulis menggunakan penelitian 

kualitatif deskriptif dikarenakan data-data yang dihasilkan bertujuan untuk 

mendekskripsikan bagaimana persepsi mahasiswa terhadap tayangan Indonesia 

Lawyers Club (ILC) di tvOne. Ini berarti bahwa peneliti terjun langsung 

kelapangan dengan mempersiapkan instrumen kepada informan untuk 

mendapatkan data penelitian mengenai persepsi mahasiswa terhadap tayangan 

Indonesia Lawyers Club (ILC) di tvOne.  

Menurut Mudjia Rahardjo, (2010:9), tujuan utama penelitian kualitatif 

adalah untuk memahami (to understand) fenomena atau gejala sosial dengan lebih 

menitik beratkan pada gambaran yang lengkap tentang fenomena yang dikaji 

daripada memerincinya menjadi variabel-variabel yang saling terkait.  

2. Lokasi Penelitian 

Penelitian mengenai persepsi mahasiswa terhadap tayangan Indonesia 

Lawyers Club (ILC) di tvOne dilakukan pada Organisasi Jurnalistik Fotografi 
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Club UMM. Lokasi penelitian ini dipilih dengan pertimbangan bahwa Organisasi 

Jurnalistik Fotografi Club UMM adalah salah satu organisasi yang aktif dalam 

menonton tayangan Indonesia Lawyers Club (ILC) di tvOne. Selain itu, juga 

adanya referensi atau buku-buku yang relevan sehingga dapat membantu dan 

memudahkan peneliti dalam mempertajam hasil dan analisis pembahasan 

penelitian yang telah dilakukan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka 

peneliti menetapkan Organisasi Jurnalistik Fotografi Club UMM sebagai lokasi  

penelitian ini. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengambilan data yang digunakan untuk mengumpulkan data 

dalam penelitian ini adalah teknik wawancara. Wawancara dilakukan sebagai 

teknik pengumpulan data yang bertujuan untuk menggali informasi atau data 

untuk mengemukakan pengetahuan informan terutama yang berkaitan dengan 

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

melakukan penelitian secara mendalam kepada pihak-pihak yang terlibat dalam 

Organisasi Jurnalistik Fotografi Club UMM secara tatap muka. Dengan alasan 

dapat memperoleh informasi yang lebih bersifat “open ended” dan mengarah pada 

kedalaman informasi. 

4. Subyek Penelitian 

Untuk menentukan subjek, peneliti menggunakan teknik purposive 

sampel, yakni sampel dilakukan dengan cara mengambil subjek bukan 

berdasarkan strata, random, atau daerah tetapi berdasarkan atas adanya tujuan 
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tertentu dengan membuat kriteria subjek. Adapun kriteria  subjek dalam penelitian 

ini, yaitu: 

1. Subyek yang aktif menjadi anggota di organisasi Jurnalistik Fotografi 

Club UMM 

2. Subyek selalu aktif dalam menonton tayangan Indonesia Lawyers Club 

(ILC) di tvOne 

5. Teknis Analisis Data 

Menurut Miles, Matthew B dan Huberman, A. Michael. (1992:35), 

menyatakan bahwa analisa data adalah proses pengaturan urutan data, 

mengorganisasikan dalam suatu pola, kategori dan suatu uraian dasar dengan 

prosedur:  

a. Reduksi Data 

 Dimaksudkan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada 

penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul 

dari catatan tertulis di lapangan. 

b. Penyajian Data 

 Dimaksudkan sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberikan 

kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan baik 

pengujian data dalam bentuk tabel maupun narative yang menggabungkan 

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

agar memudahkan bagi peneliti untuk melihat gambaran secara keseluruhan 

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

Merupakan proses mencatat keteraturan, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi 

yang mungkin alur sebab akibat dari proposisi peneliti menurut data yang 

diperoleh di lapangan. 

Dari beberapa penjelasan di atas dapat digambarkan mengenai alur model 

penelitian menurut Matthew dan Habberman (1992:35) yang lebih dikenal dengan 

model interaktif seperti dibawah ini: 

GAMBAR 1 

Model Interaktif Analisis Data 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dari gambar di atas dapat dijelaskan bahwa proses penelitian ini diawali 

dengan mengadakan observasi dan wawancara, catatan hasil observasi dan 

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

mengklasifikasikan data yang termasuk dalam pemahaman responden mengenai 

tayangan Indonesia Lawyers Club (ILC) di tvOne (sesuai dengan fokus 

penelitian). Kemudian dilanjutkan dengan interpretasi data hasil temuan di 

lapangan.  

Pengumpulan Data 

Penyajian / Data Display  

Reduksi Data 

Penarikan Kesimpulan/ Verifikasi 
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6. Keabsahan Data 

Dalam upaya mendapatkan data yang valid atau sahih peneliti melakukan 

metode triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan validitas data dengan 

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

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

cara paling popular dalam penelitian kualitatif. Dengan triangulasi ini peneliti 

mampu menarik kesimpulan yang tidak hanya dari satu cara pandang sehingga 

kebenaran data lebih diterima. 

Dalam prakteknya peneliti menggunakan tiga macam triangulasi, pertama 

triangulasi sumber. Di sini peneliti membandingkan data hasil pengamatan dengan 

hasil wawancara. Kedua, triangulasi metode. Caranya dengan menggunakan 

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

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

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

yaitu triangulasi metode. 

G. Kerangka Pemikiran 

Media massa khususnya televisi saat ini berperan sebagai pendukung bagi 

terciptanya pembangunan di masyarakat khususnya mahasiswa. Bagi mahasiswa 

media televisi merupakan sarana mereka untuk dapat mengakses informasi yang 

sedang terjadi di belahan dunia mana pun. Informasi yang dibutuhkan tersebut 

akan dipergunakan oleh mahasiswa tergantung pada tipe masyarakatnya. 

Mahasiswa atau yang sering disebut khalayak bagi dunia pertelevisian, dapat 

disegmentasi berdasarkan karakteristik khalayak tersebut.  
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Beragamnya karakteristik khalayak acara Indonesia Lawyer Club (ILC) 

TV-One akan mempengaruhi pembentukan perilaku mereka menonton. Perilaku 

mahasiswa dalam menonton televisi, khususnya dalam hal ini program acara 

Indonesia Lawyer Club (ILC) TV-One dapat dilihat dari berapa lamanya mereka 

duduk dan menonton tayangan televise tersebut, seberapa seringnya mereka 

menonton, apakah rutin setiap program tersebut ditayangkan atau sesekali 

tergantung isi acaranya. Yang perlu diperhatikan pula adalah motivasi mahasiswa 

ketika menonton. Teman, keluarga merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi 

dan menjadi motivasi seseorang untuk menonton. Selain itu, faktor lainnya seperti 

isi cerita yang menarik, reporter/ presenter yang menarik akan membuat khalayak 

termotivasi untuk menonton televisi, dalam hal ini program acara Indonesia 

Lawyer Club (ILC) TV-One.  

Hal lain yang dapat diukur untuk mengetahui persepsi mahasiswa terhadap 

program acara Indonesia Lawyer Club (ILC) TV-One adalah bagaimana cara 

mereka menonton, apakah sendiri, bersama-sama dengan teman atau keluarga. 

Selain itu lokasi menonton dan tingkat keseriusan menonton harus diperhatikan 

untuk mengetahui pola perilaku menonton mahasiswa.  

Karakteristik mahasiswa ini juga mempengaruhi pembentukan persepsi 

seseorang akan suatu tayangan televisi. Mahasiswa dapat berpersepsi tentang 

kemasan (isi cerita), presenter/ reporter, tema/ objek tayangan, kesesuaian 

penayangan, objek liputan, dan narasi. Selanjutnya, perilaku menonton mahasiswa 

ini akan mempengaruhi pembentukan persepsi khalayak juga.  
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Gambar 1. 

Kerangka Pemikiran 

 

 

 

Karakteristik khalayak: 

- Usia  

- Jenis kelamin 

- Semester 

- Teman 

- Keterlibatan di 

organisasi 
 

 

Persepsi Khalayak: 

Kemasan (isi diskusi)  

- Presenter/ reporter  

- Tema/ objek tayangan 

- Penayangan 

- Objek 

- Narasi 

 

Perilaku Menonton Khalayak: 

- Lama menonton (durasi) 

- Tingkat keseringan menonton 

(frekuensi) 

- Sumber Dorongan Menonton 

- Motivasi menonton 

- Cara menonton 

- Lokasi menonton 

- Tingkat keseriusan menonton 

  

 


