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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 Televisi telah menjadi sumber umum utama dari sosialisasi dan informasi 

sehari-hari, kebanyakan dalam bentuk hiburan. Pola berulang dari pesan-pesan 

dan kesan yang diproduksi masal dari televisi membentuk arus utama dari 

lingkungan simbolis umum. Untuk tayangannya sendiri televisi memiliki berbagai 

macam program acara terlebih di berbagai stasiun televisi yang meliputi sinetron, 

reality show, talk show, dokumenter, film, kuis, musik, instruksional, drama, 

olahraga, dan religi.  

 Fenomena semakin banyaknya jumlah stasiun televisi di Indonesia 

mengakibatkan maraknya program-program baru yang disebabkan oleh 

persaingan antar stasiun televisi. Program tersebut diantaranya adalah Reality 

show, yaitu genre acara televisi yang menggambarkan adegan yang seakan-akan 

benar-benar berlangsung tanpa skenario dengan pemain yang umumnya khalayak 

umum biasa bukan pemeran. Kenyataan isi acara ini sudah dimodifikasi, seperti 

menaruh partisipan di lokasi-lokasi eksotis atau situasi-situasi yang tidak lazim  

memancing reaksi tertentu dari partisipan dan melalui penyuntingan dan teknik-

teknik pascaproduksi lainnya. Reality Show bukanlah program baru dalam 

pertelevisian, akan tetapi konsepnya telah bergeser dari konsep dasar program 

tersebut. 
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 Pada awalnya reality show mempunyai kosep yang sederhana, yaitu 

memotret kehidupan orang awam (bukan selebritis), kemudian disiarkan dan 

ditonton oleh orang banyak. Mereka yang kehidupannya disorot merasa senang 

dan yang menonton terhibur. Saat ini reality show tidaknya memotret kehidupan 

orang, reality show pun menjadi ajang kompetisi. Kompetisi pertama dalam 

bentuk reality show yang mendapat sambutan luar biasa adalah Survivor. Dalam 

program ini sejumlah orang dikumpulkan untuk tinggal bersama dalam sebuah 

pulau. Pemenangnya adalah dia yang bisa bertahan hidup dengan cara apapun, 

termasuk boleh mencurangi teman sendiri. Pada perkembangannya kompetisi 

yang berlangsung sedikit bergeser menjadi kontes pencarianbakat. Tayangan 

reality show kebanyakan bersifat menghibur, sebagain bermakna dan memberi 

manfaat, sedangkan sebagian lagi hanyalah memberi kesenangan semata. Kita 

bisa melihat tayangan reality show yang bersifat menggugah emosi penonton, 

membuat orang jadi terharu, sedih bahkan menangis, kemudian ada reality show 

yang membuat orang tersenyum, bahkan tertawa terpingkal-pingkal menyaksikan 

perilaku atau para pemainnya. 

 Perkembangan awal kehadiran reality show di Indonesia memang masih 

murni sebagai sebuah cerminan dari sebuah realitas. Hal ini terlihat dari program 

"Spontan", tayangan  reality show  pertama di Indonesia. "Spontan" memang 

merekam langsung respon orang-orang ketika diminta melakukan sesuatu. Hal ini 

menjadi tontonan yang menarik, karena respon orang-orang tadi direkam dengan 

baik oleh kamera. Perkembangan selanjutnya, reality show semakin menjadi-jadi. 

Mulai dari tayangan-tayangan uji nyali dalam "Dunia Lain" atau "Gentayangan" 
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yang mempertemukan peserta reality show dengan makhluk halus sampai mencari 

orang hilang seperti di Termehek-mehek. Semua itu bisa dilakukan oleh reality 

show.  Dan jangan lupa, reality show kini mulai menciptakan realitas sendiri. Kita 

tentu masih bisa menyaksikan itu semua dalam kehidupan penuh drama di 

"Penghuni Terakhir" atau melongo ketika mendengar sepasang muda-mudi 

menceritakan problematika mereka dalam kondisi ‘terhipnotis’ pada "Uya 

Memang Kuya". Dalam reality show, realita yang ditampilkan jauh lebih "real". 

Karena dimata pemirsa (seperti yang dikonstruksi televisi), pelaku adalah pelaku 

sejati, tidak dimainkan oleh performer, cerita juga adalah cerita sebenarnya, dan 

tempat adalah tempat sebenarnya. Dengan demikian reality show tampak semakin 

nyata. Pada titik ini, realita semakin kabur Walaupun sebenarnya semua sudah 

dikontruksi televisi. Khalayak juga yakin apa yang ditampilkan reality show 

adalah kejadian sebenarnya. Berikut adalah beberapa contoh tayang reality show 

dari stasiun televisi indonesia yang pernah ditayangkan dan masih tayang, Ada 

Apa Dengan Cherrry Belle & Cherry Belle Cari Chibi (SCTV), Cenat Cenut One 

Day With Smas(SCTV), big fans(SCTV), cinta juga kuya(SCTV), lemon tea(SCTV), 

Asia Bagus (TVRI), Penghuni Terakhir (ANTV), Katakan Cinta (RCTI), Lemon Tea 

(SCTV), Miss Impian (Indosiar), Termehek - Mehek (Trans TV), Take Me / Him / 

Celebrity Out (Indosiar), Bedah Rumah (RCTI), Masihkah Kau Mencintaiku (RCTI), 

MOP (Mbikin Orang Panik) (RCTI), Katakan Cinta (RCTI), Realigi (Trans TV), 

indigo (Trans TV), Dua dunia (Trans 7), Insomnia (Trans TV),  Super Trap (Trans 

TV), Minta Tolong (RCTI), Dibayar Lunas (RCTI), Uang Kaget (RCTI), Big Brother 

(Indonesia), Bersama simPATI (Trans TV), Mister Tukul (Trans 7), Hypnoteria 
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(Trans 7), Voice of Indonesia (Indosiar), Pengejar Rahasia (ANTV), Jejak misterius 

(Trans tv)  Fear Factor Indonesia (RCTI), Master Chef  Indonesia (RCTI), Ups Salah 

Sambung (Trans 7), Ekspedisi Merah (ANTV), Rumah Gokil (RCTI), Hebad Heboh 

Bareng Limbad (RCTI), Jebakan Betmen (SCTV), World Record (Trans 7), Gara 

Gara Magic (Trans 7), Paranoid (Trans TV), Jika Aku Menjadi (Trans 7), Nasib 

Orang Pinggiran (Trans 7). 

 Perbedaan apa yang diyakini oleh masyarakat sebagai kebenaran dan apa 

yang dikreasikan oleh televisi adalah apa yang disebut dengan perbedaan antara 

program televisi dengan teks televisi. Pakar televisi John Fiske membedakan 

antara program televisi dengan teks televisi. Program televisi didefinisikan 

sebagai sebuah entitas tertentu yang stabil, diproduksi dan dijual sebagai 

komoditas dan paket distribusinya diatur sesuai jadwal. Ketika khalayak membaca 

program televisi tadi maka dengan serta merta program televisi menjadi teks. Pada 

tingkatan ini khalayak harus hati-hati agar tidak terjebak dalam menafsirkan teks. 

Dalam reality show misalnya  khalayak harus benar-benar paham mana yang 

disebut realita atau hasil konstruksi bahkan rekonstruksi televisi. Perbedaan antara 

realita dan citra (image) dalam reality show memang semakin kabur jika khalayak 

tidak berhati-hati dalam menafsirkan. Lewat bukunya Reality TV, Audiences and 

Popular Factual Television, Annette Hill (2005) mencoba menengahi, ia 

menyebut bahwa drama reality atau reality show sebenarnya adalah hanya satu 

dari sekian banyak bentuk reality TV. Menurut Hill reality TV tidak lebih sebagai 

kategori tayangan televisi yang mencakup semua program hiburan tentang real 

people. Terkadang disebut juga tayangan televisi yang faktual sekaligus populer. 
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Reality TV berada pada batas antara informasi dan hiburan antara dokumenter dan 

drama.(http://media.kompasiana.com/mainstream-media/2011/06/21/reality-how- 

reality- tv-atau-drama-reality-372939.html. Diakses tanggal 24 mei  2012, pukul 

20.00 WIB).  

 Efek kehadiran reality show ini membuat masyarakat khususnya klien 

program ini mengalami kesadaran semu. Klien merasa telah diuntungkan dengan 

mengikuti program ini, namun sebaliknya dialah yang dimanfaatkan untuk meraih 

keuntungan bagi kapitalis. Kesadaran semu inilah yang membuat acara reality 

show ini seperti sebuah pertunjukan krisis identitas masyarakat Indonesia. Pada 

dasarnya dalam suatu tayangan reality show melekat di dalamnya karakteristik 

Fidelity or Realism, yakni sebuah ciri yang menggambarkan perwujudan asli dari 

suatu peristiwa, seseorang, kejadian, dan proses, sehingga masyarakat yang 

menonton memiliki kepercayaan terhadap objek yang ditontonnya. Dengan 

masyarakat mempercayai apa yang ditayangkan oleh program-program reality 

show tersebut, maka secara sporadis maupun bertahap akan tumbuh paradigma di 

masyarakat bahwa hal-hal yang diungkap dalam tayangan-tayangan tersebut ialah 

cerminan kehidupan nyata masyarakat bangsa ini yang pada perkembangannya 

cepat atau lambat melahirkan wacana yang permisif atas fenomena-fenomena 

yang (konon)merupakan kisah nyata diungkap dalam tayangan-tayangan tersebut. 

melihat adanya fenomena salah kaprah dalam pengkreasian suatu program reality 

show di Indonesia, dimana unsur kebenaran dan kisah nyata atau Fidelity or 

Realism tidak lagi menjadi sebuah patokan, simak saja sejarah perkembangannya 

dari mulai tayangan-tayangan yang menjual mistis dengan menantang setan, 
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tayangan-tayangan penjebakan kelakuan buruk sesorang, atau tayangan-tayangan 

investigatif dan penyelesaian suatu masalah sebagaimana yang menjadi tren akhir-

akhir ini. 

 Wilbur Schram (1950-1970), mengatakan bahwa  media massa sangat 

perkasa dengan efek yang langsung  pada masyarakat. Khalayak dianggap pasif  

terhadap pesan media yang disampaikan. Teori ini dikenal juga dengan teori 

peluru, bila komunikator dalam hal ini media massa menembakan peluru yakni 

pesan kepada khalayak, dengan mudah khalayak menerima pesan yang 

disampaikan media. Secara singkat pemirsa melihat media massa sebagai 

pembentuk opini publik dan kekuasaan perilaku apa pun merupakan andil dari 

komunikator. Media memandang sebagai peluru atau jarum hipodermik, 

menembakkan pesan sesuai keinginannya secara langsung pada gagasan, sikap 

dan perilaku dari si penerima pesan sehingga kekuatan audiovisual yang dapat 

memberikan pengaruh yang kuat bagi masyarakat. 

 Sementara itu dikalangan masyarakat muncul fenomena tayangan reality 

show "Dua Dunia" yang mengangkat tentang banyaknya mitos dan budaya klenik 

yang ada di Indonesia. Sisi lain dari kehadiran kekuatan luar biasa diluar logika 

manusia yang hadir dan tumbuh dari tradisi tertentu akan disuguhkan dengan 

sentuhan logika ilmu pengetahuan melalui riset yang telah dilakukan sebelumnya. 

"Dua Dunia" mengupas mengenai ilmu Debus dari banten, fenomena Jenglot, 

Lawang Sewu di Semarang, atau tradisi tua di Bali seperti Barong dan Leak, 

secara mistis namun tetap berpedoman kepada ilmu pengetahuan. 
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 Sesuatu yang mungkin di era moderenisme ini hal tersebut di anggap tabu 

oleh masyarakat luas. akan tetapi masyarakat sepertinya mulai suka dengan 

tayangan tersebut, dari situlah saya menduga bahwa masyarakat mulai percaya 

dengan adanya hal-hal mistis dalam realita ini dan dari situlah saya ingin meneliti 

dimana sebuah media dapat menimbulkan suatu pengaruh atau efek pada audience 

dengan adanya suatu Program yang lahir dari keinginan untuk 

mendokumentasikan banyaknya mitos dan budaya klenik yang ada di Indonesia. 

karena dalam ketertiban kita terhadap media massa sangat tinggi. Penggunaan 

waktu kita untuk media massa Iebih besar dibandingkan dengan aktivitas lain. 

dalam artiannya Komunikasi massa adalah suatu proses dimana komunikator 

menggunakan media untuk menyebarluaskan pesan-pesan secara luas dan terus 

menerus menciptakan makna-makna serta diharapkan dapat mempengaruhi 

khalayak yang besar dan beragam melalui berbagai macam cara. 

(http://www.mytrans.com/program/1/3/48/dua-dunia. Diakses tanggal 24 mei  

2012, pukul 20.00 WIB) Atas dasar fenomena yang telah di uraikan di atas, 

penelitian ini penting untuk mendapatkan sebuah pengetahuan tentang "pengaruh 

terpaan tayangan reality show "Dua Dunia" di Trans7 terhadap tingkat 

kepercayaan audience akan hal-hal mistis". 

 

 

 

 

 



8 
 

B. Rumusan Masalah 

 Bedasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah yang di angkat 

oleh peneliti adalah: 

1. Adakah pengaruh tayangan "Dua Dunia" terhadap tingkat kepercayaan 

audience akan hal-hal mistis? 

2. Seberapa besar pengaruh tayangan "Dua Dunia" terhadap tingkat kepercayaan 

audience akan hal-hal mistis?   

 

C. Tujuan Penelitian 

 Pada penelitian ini tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti adalah untuk 

mengetahui  adakah pengaruh tayangan reality show "Dua Dunia" di televisi 

terhadap tingkat kepercayaan audience akan hal-hal mistis dan seberapa besar 

tingkat kepercayaan audience akan hal-hal mistis?  

 

D. Manfaat Penelitian  

1. Manfaat teoritis  

Memperoleh pengetahuan tentang pengaruh media terhadap kepercayaan 

 masyarakat. 

2. Manfaat praktis 

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi sumbangan pemikiran untuk 

pengembangan ilmu pengetahuan dalam ilmu komunikasi. 
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TINJAUAN PUSTAKA 

 

E. Deskripsi Teori 

E.1. Teori penggolongan sosial (Social categories theory) 

 Teori ini beranggapan bahwa terdapat penggolongan sosial yang luas dan 

memiliki perilaku kurang lebih sama terhadap rangsangan-rangsangan tertentu. 

Penggolongan sosial tersebut didasarkan pada seks, tingkat penghasilan, 

pendidikan, tempat tinggal maupun agama. Dalam hubungannya dengan mass 

media dapat digambarkan bahwa majalah mode biasanya hanya dibeli oleh 

wanita, majalah sport dibeli umumnya oleh pria. Variabel-variabel seperti seks, 

umur, pendidikan tampaknya turut juga menentukan selektivitas seseorang 

terhadap media yang ditawarkan. 

 Dasar dari teori ini adalah teori sosiologi yang berhubungan dengan 

kemajemukan masyarakat modern, di mana dinyatakan bahwa masyarakat yang 

memiliki sifat-sifat tertentu yang sama akan membentuk sikap yang sama dalam 

menghadapi rangsangan tertentu. Persamaan dalam orientasi serta sikap akan 

berpengaruh pula terhadap tanggapan mereka dalam menerima pesan komunikasi. 

Masyarakat yang memiliki orientasi yang sama akan memiliki isi komunikasi 

yang sama serta menanggapi isi komunikasi tersebut dengan cara yang sama. 

Teori penggolongan sosial didasarkan pada teori komunikasi massa. 

Melvin l. Defleur selaku pakar yang menampilkan ini mengatakan bahwa 

teori  kategori sosial kadang-kadang tumpang tindih dengan teori perbedaan 
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individual. Teori kategori sosial menyatakan adanya perkumpulan-perkumpulan, 

kebersamaan-kebersamaan atau katagori-katagori sosial pada masayarakat urban 

industrial yang perilakunya ketika diterpa perasang-perasang tertentu hampir-

hampir seragam. Teori kategori sosial merupakan permulaan yang lebih bersifat 

penjelasan daripada pembahasan, tetapi sejauh dapat digunakan sebagai landasan 

untuk prediksi kasar dan sebagai pedoman untuk penelitian. Teori tersebut dapat 

berfungsi  sebagai teori sederhana untuk studi media massa. ( Depari, 1998:6)   

 E.2. Teori Hubungan Sosial (Social Relationship theory) 

  Melvin L. DeFleur menunjukkan bahwa hubungan sosial secara informal 

berperan penting dalam mengubah perilaku seseorang ketika diterpa pesan 

komunikasi massa. Teori ini menyatakan bahwa dalam menerima pesan-pesan 

komunikasi yang disampaikan oleh media, orang lebih banyak memperoleh pesan 

itu melalui hubungan atau kontak dengan orang lain daripada menerima langsung 

dari mass media. Hubungan sosial yang informal merupakan salah satu variabel 

yang turut menentukan besarnya pengaruh media. 

  Dalam kenyataannya terbukti bahwa orang-orang yang langsung 

menerima informasi dari media terbatas sekali. Mereka inilah yang merumuskan 

informasi media tersebut pada orang lain melalui saluran komunikasi dari mulut 

ke mulut. Bedasarkan hasil penelitian, maka arus informasi akan berjalan atas 2 

tahap. 

  Pertama, informasi berkembang melalui media kepada individu-individu 

yang relatif. "cukup informasi" (well informed), yang umumnya memperoleh 

informasi langsung. 
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  Kedua, informasi tersebut kemudian berkembang dari mereka yang cukup 

informasi melalui saluran komunikasi antar pribadi kepada individu-individu yang 

kurang memiliki hubungan langsung dengan media serta ketergantungan mereka 

akan informasi pada orang lain besar sekali. 

  Proses komunikasi semacam ini sebagai mana kita ketahui, dikenal dengan 

"proses komunikasi dua tahap". Individu-individu yang memiliki banyak 

hubungan dengan media lazim tersebut "pemuka pendapat", sebab ternyata bahwa 

peranan mereka besar sekali baik dalam meneruskan informasi maupun dalam 

menafsirkan informasi yang mereka terima. Cara penafsiran informasi yang 

kemudian berkembang menjadi "pengaruh pribadi" (personal influence) 

merupakan salah satu mekanisme penunjang yang penting yang berada di antara 

pesan-pesan komunikasi dengan tanggapan yang diberikan terhadap pesan-pesan 

tersebut. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa teori hubungan sosial 

mencoba menekankan pentingnya variabel hubungan antara pribadi sebagai 

sumber informasi maupun sebagai penguat pengaruh media komunikasi. (Depari, 

1998:7) 

E.3. Komunikasi massa 

Dalam perkembangan era seperti saat ini, untuk menjangkau jumlah massa 

yang besar maka komunikasi melalui media massa merupakan cara yang efektif. 

adapun Definisi dari Komunikasi massa adalah komunikasi yang dilakukan 

melalui media modern (Effendy,2002:50). Sedangkan menurut Nurudin (2007 : 3) 

pada dasarnya komunikasi massa adalah melalui media massa dalam hal ini media 

cetak dan media elektronik.  
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Bentuk media komunikasi massa antara lain media cetak (majalah, surat 

kabar, tabloid) dan media elektronik (radio, televisi). Menurut Tan dan Wright 

pengertian dari komunikasi massa adalah bentuk komunikasi yang menggunakan 

saluran (media) dalam menghubungkan komunikator dan komunikan secara 

massal, berjumlah banyak, bertempat tinggal saling nterpencar-pencar, sangat 

heterogen, dan menimbulkan efek tertentu. 

Menurut Winarni (2003:5-6) Dalam percakapan sehari-hari, orang 

cenderung mengartikan Komunikasi Massa sama dengan alat atau benda fisik 

yang berfungsi sebagai media massa seperti radio, televisi, film, surat kabar dan 

sebagainya. Padahal tidak demikian sebenarnya. Dalam pembahasan ini, 

pengertian komunikasi massa yang dimaksud berbeda dengan yang disebut diatas. 

Komunikasi massa diartikan sebagai berikut: 

a.  Bittner. Komunikasi Massa adalah pesan yang dikomunikasikan melalui 

media massa pada sejumlah orang besar (Mass communication is 

messages communicated through a mass medium to a large number of 

people) 

b. Gerber. Komunikasi Masa adalah produksi dan distribusi yang 

berlandaskan teknologi dan lembaga dari arus pesan yang kontinyu serta 

paling luas dimiliki dalam masyarakat individu. (Mass communication is 

the technologically and institutionally based production and distribution 

of the most broadly shared continous flow of messages in industrial 

societies). 
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c.  Rakhmat. Komunikasi Massa adalah jenis komunikasi yang ditujukan 

kepada sejumlah khalayak yang tersebar, heterogen dan anonym dan 

melalui media cetak atau elektronik sehingga pesan yang sama dapat 

diterima secara serentak dan sesaat. 

d. Severin dan Tankard, Jr. Komunikasi Masa adalah sebagian ketrampilan, 

sebagian seni dan sebagian ilmu. Sebagai ketrampilan jika komunikasi 

massa meliputi teknik-teknik fundamental tertentu yang dapat dipelajari 

seperti memfokuskan kamera televisi, mengoperasikan tape recorder atau 

mencatat ketika berwawancara. Sebagai seni dalam pengertian bahwa ia 

meliputi tantangan kreatif seperti menulis skrip untuk program televisi, 

mengembangkan tata letak yang estetis untuk iklan majalah atau 

menampilkan teras berita yang memikat bagi sebuah kisah berita. Ia 

adalah ilmu dalam pengertian bahwa ia meliputi prinsip-prinsip tertentu 

tentang bagaimana berlangsungnya komunikasi yang dapat dikembangkan 

dan dipergunakan untuk membuat berbagai menjadi lebih baik. 

Definisi lain pernah dikemukakan oleh Josep A Devito dalam Nurudin 

(2007:11-12) yakni,  

” First, mass communication is communication addressed to masses, to 
an extremely large science. This does not means that the audience includes all 
people or everyone who reads or everyone who watches television; rather it 
means an audience that is large and generally rather poorly defined. Second, 
mass communication is communication mediated by audio and/or visual 
transmitter. Mass communication is perhaps most easily and most logically 
defined by its forms: television, radio, newspaper, magazines, films, books, 
and tapes”. 
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 (Jika diterjemahkan secara bebas bisa berarti, “Pertama, komunikasi 

massa adalah komunikasi yang ditujukan kepada massa, kepada khalayak yang 

luar biasa banyaknya. Ini tidak berarti bahwa khalayak meliputi seluruh penduduk 

atau semua orang yang membaca atau semua orang yang menonton televisi, 

agaknya ini tidak berarti pula bahwa khalayak itu besar dan pada umumnya agak 

sukar didefinisikan. Kedua, komunikasi massa adalah komunikasi yang disalurkan 

oleh pemancar-pemancar audio dan atau visual.Komunikasi massa barangkali 

akan lebih mudah dan lebih logis bila didefinisikan menurut bentuknya televisi, 

radio, surat kabar, majalah, film, buku dan pita). 

Menurut Effendy (1993), komunikasi massa memiliki beberapa 

karakteristik diantaranya : 

a. Komunikasi massa bersifat umum  

Pesan komunikasi yang disampaikan melalui media massa adalah 

terbuka untuk semua orang. Artinya, semua orang mengetahui pesan 

atau informasi yang disampaikan itu baik yang melalui benda-benda 

cetak, film, radio maupun televisi. Apabila dipergunakan untuk 

keperdual pribadi dalam lingkungan organisasi yang tertutup maka itu 

tidak dikatakan sebagai komunikasi massa 

b. Komunikasi bersifat heterogen 

Massa dalam komunikasi massa terjadi dari orang-orang heterogen 

yang meliputi penduduk yang bertempat tinggal dalam kondisi yang 

sangat berbeda, dengan kebudayaan yang beragam, berasal dari 

berbagai lapisan masyarakat serta mempunyai pekerjaan berjenis-jenis. 
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Jelasnya, Komunikasi dalam komunikasi massa adalah sejumlah orang 

yang disatukan oleh suatu minat yang sama yang mempunyai bentuk 

tingkah laku yang sama dan terbuka bagi pengaktifan tujuan yang sama. 

c. Media massa menimbulkan keserempakan 

Yang dimaksud dengan keserempakan disini adalah keserempakan 

kontak dengan sejumlah besar penduduk dalam jarak yang jauh dari 

komunikator, dan penduduk tersebut satu sama lainnya berada dalam 

keadaan terpisah. Televisi dalam hal ini melebihi media cetak karena 

yang terakhir dibaca pada waktu yang berbeda dan selektif. Artinya, 

televisi lebih cepat meberikan informasi dibandingkan dengan media 

cetak.  

d. Hubungan komunikator-komunikan bersifat non-pribadi 

Dalam komunikasi massa, hubungan antara komunikator dan 

komunikan bersifat non-pribadi, karena komunikasi yang anonim 

dicapai oleh orang-orang yang dikenal hanya dalam peranannya yang 

bersifat umum sebagai komunikator. Artinya, sifat yang non-pribadi ini 

timbul disebabkan teknologi dari penyebaran yang missal dan peranan 

komunikator yang bersifat umum. 

Ditinjau dari saluran komunikasinya, penyampaian informasi melalui 

media massa dibagi menjadi dua bagian, yaitu media massa periodik dan media 

massa non periodik. Berikut bagan yang akan menjelaskan skema saluran 

komunikasi dengan media massa: 
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Gambar 1.1 Skema saluran komunikasi dengan media massa 

Dari skema di atas, penyampaian informasi melalui media massa dibagi 

dua, yaitu media massa periodik dan media massa non periodik. Dimana media 

massa periodik meliputi media cetak dan elektronik, dimana televisi merupakan 

salah satu bentuk dari media komunikasi massa periodik, yang artinya bahwa 

akses informasi dilakukan secara berkala dan teratur sesuai dengan waktu-waktu 

yang telah ditentukan (Effendy, 1993:22). 

 Mengenai pengertian komunikasi massa ada beberapa pendapat. Bittner 

(1980): komunikasi massa adalah pesan yang dikomunikasikan melalui media 

massa pada sejumlah besar orang. Gerbner (1967): komunikasi massa adalah 

produksi dan distribusi yang berlandaskan teknologi dan lembaga dari arus pesan 

yang kontinyu serta paling luas dimiliki orang dalam masyarakat industri. Dari 

pengertian diatas maka definisi dari komunikasi massa adalah komunikasi melalui 

media massa (Media cetak, elektronik). 

1) DeFleur dan Mc Quails 

Komunikasi massa adalah suatu proses dimana komunikator 

menggunakan media untuk menyebarluaskan pesan-pesan secara luas 

Komunikasi dengan Media Massa

Periodik

Elektronik

Media Penyiaran (Radio,Televisi)

Media non penyiaran (film,Internet)

Cetak (Surat Kabar,Majalah)

Non Periodik
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dan terus menerus menciptakan makna-makna serta diharapkan dapat 

mempengaruhi khalayak yang besar dan beragam melalui berbagai 

macam cara. 

2) Joseph Devito 

Komunikasi massa adalah milik umum, setiap orang dapat mengetahui 

pesan-pesan komunikasi melalui media massa, karena komunikasi 

berjalan cepat, maka pesan yang akan disampaikan silih berganti tanpa 

selisih waktu. 

3) Jalaludin Rakhmat 

Komunikasi massa adalah jenis komunikasi yang ditujukan kepada 

sejumlah khalayak yang tersebar, heterogen, anonim, melalui media 

cetak atau elektronik, sehingga pesan yang sama dapat diterima secara 

serentak dan sesaat. 

4) Severin dan Tankard 

Komunikasi massa adalah sebagian keterampilan, sebagian seni dan 

sebagian ilmu. 

5) Little John 

komuniasi massa adalah proses dimana organisasi media massa 

membuat dan mentransmisikan pesan-pesan kepada khalayak (massal) 

dan proses bagaimana pesan itu dicari, digunakan, dipahami, dan 

dipengaruhi oleh audiens. 
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E.4. Fungsi Komunikasi Massa 

 Fungsi komunikasi massa sama halnya dengan definisi komunikasi massa, 

yakni mempunyai latar belakang dan tujuan yang berbeda satu sama lain. Fungsi 

komunikasi massa menurut Black dan Whitney dalam Nurudin, (2007:64) adalah 

sebagai berikut: (1) to inform (menginformasikan) (2) to entertain (memberi 

hiburan) (3) to persuade (membujuk) dan (4) transmission of the culture 

(transmisi budaya). Sedangkan menurut Alexis S. Tan dalam Nurudin (2007:65) 

fungsi-fungsi komunikasi massa adalah:  

a. Memberi informasi, yaitu mempelajari ancaman dan peluang, 

memahami lingkungan, menguji kenyataan, meraih keputusan. 

b. Mendidik, yaitu memperoleh pengetahuan dan ketrampilan yang 

berguna memfungsikan dirinya secara efektif dalam masyarakatnya, 

mempelajari nilai tingkah laku yang cocok agar diterima dalam 

masyarakatnya. 

c. Mempersuasi, yaitu memberi keputusan, mengadopsi nilai tingkah 

laku, dan aturan yang cocok agar diterima dalam masyarakatnya. 

d. Menyenangkan, memuaskan kebutuhan komunikan, yaitu 

menggembirakan, mengendorkan urat saraf, menghibur dan 

mengalihkan perhatian dari masalah yang dihadapi. 

Di samping fungsi komunikasi massa fungsi dari komunikasi itu sendiri 

menurut Laswell dalam Nurudin (2007:15) adalah sebagai berikut:  

a. Penjajagan atau pengawasan lingkungan (surveilance of the 

environment) 



19 
 

b. Menghubungkan bagian-bagian yang terpisah dari masyarakat untuk 

menanggapi lingkungannya (correlation of the part of society in 

responding to the environment) 

c. Menurunkan warisan sosial dari generasi ke generasi berikutnya 

(transmission of the social heritonge) Dengan demikian dapat ditarik 

suatu kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan fungsi komunikasi 

massa adalah untuk mengkomunikasikan, membujuk, 

menginformasikan dan sebagai transmisi budaya yang berlaku dan 

dapat pula untuk memberikan suatu hiburan kepada masyarakat luas. 

E.5. Efek Kehadiran Media Massa 

 Menurut McLuhan, bentuk media saja sudah mempengaruhi kita. “The 

mediumis the message,” ujar McLuhan. Medium saja sudah menjadi pesan. Ia 

bahkan menolak pengaruh pengaruh isi pesan sama sekali (McLuhan, 1964). 

Yang mempengauhi kita bukan apa yang disampaikan media, tetapi jenis media 

komunikasi yang kita bukan apa yang disampaikan media, tetapi jenis media , 

tetapi jenis media komunikasi jita pergunakan-interpersonal, media cetak, atau 

televisi. 

 Teori McLuhan, disebut teori perpanjangan alat indra (sense extension 

theory), menyatakan bahwa media adalah perluasan dari alat indra manusia; 

telepon adalah perpanjangan teliga dan telivisi adalah perpanjangan mata. Seperti 

Gatutkaca, yang mampu melihat dan mendengar dari jarak jauh, begitu pula 

manusia yang menggunakan media massa. McLuhan menulis, “secra operasional 

dan praktis, medium adalah pesan. Ini berarti bahwa akibat-akibat personal dan 
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social dari media yakni karena perpanjangan diri kita timbul karena skala baru 

baru yang dimasukkan pada kehidupan kita oleh perluasan diri kita atau oleh 

teknologi baru media adalah pesan karena media  membentuk dan 

mengenedalikan skala serta bentuk hubungan dan tindakan manusia.” (McLuhan, 

1964: 23-24) 

Menurut Steven H. Chaffee Efek Media Massa ada 5 macam : 

a. Efek ekonomis. 

b. Efek sosial. 

c. Efek pada penjadwalan kegitan. 

d. Efek pada penyaluran/penghilangan perasaan tertentu. 

e. Efek pada perasaan orang terhadap media. 

E.6. Efek Kognitif Komunikasi Massa 

 Wilbur Schramm (1977:13) mendefinisikan informasi sebagai segala 

sesuatu yang mengurangi ketidakpastian atau mengurangi jumlah kemungkinan 

alternative dalam situsai. Kita akan mulai menelaah efek kognitif komunikasi 

pada pembentukan dan perubahan citra. Setelah itu, kita akan memperkenalkan 

teori Agenda Setting, yang sebelumnya merupakan sofistifikasi (percanggihan, 

penguraian) dari pembentukan citra. Akhirnya, akan kita laporkan efek prososial 

kognitif media massa, yakni bagaimana media massa membantu khalayak 

mempelajari informasi yang bermanfaat dan mengembangkan keterampilan 

kognitif. 

 Dalam film-film Indonesia wanitia sering ditampilkan makhluk cengeng, 

senang kemewahan, dan seringkali cerewet (Belum didasarkan pada penelitian 
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empiris). Penampilan seperti itu, bila dilakukan terus-menerus, akan menciptakan 

stereotip pada diri khalayak komunikasi massa tentang orang objek atau lembaga. 

 Di sinilah bahaya media massa terasa. Para kritikus social memandang 

komunikasi massa sebagai ancaman terhadap nilai dan rasionalitas manusia. 

Ernest van den Haag (1958) menulis dengan tajam. 

 All mass media in the end elienate people from personal 
experience and, though apprearing to offset it, intensify their moral 
isolation from each other, from reality and from themselves. One may turn 
to the mass media when lonely or bored. But mass media, once they 
become a habit, impair the capacity for meaningful experience. ( Semua 
media massa pada akhirnya mengasingkan orang dari pengalaman 
personalnya, dan walaupun tampak menggocangkannya, media massa 
memperluas isolasi moral sehingga mereka terasing dari yang lain, dan 
realitas dari diri mereka sendiri. Orang mungkin berpaling pada media 
massa bila ia kesepian atau bosan. Tetapi sekali media massa menjadi 
kebiasaan, media massa dapat merusak kemampuan memperoleh 
pengalaman yang bermakna). 
 Menurut van den Haag dan kritikus social lainnya, media massa 

menimbulkan depersonalisasi dan dehumanisasi manusia. Media massa 

menyajikan bukan saja realitas kedua, tetapi karena distorsi, media massa juga 

“menipu” manusia; memberikan citra dunia yang keliru. Dalam terminology C. 

Wright Mills, media massa memberikan rumus hidup yang didasarkan pada 

“pseudoworld’ (dunia pulasan), yang tidak “attuned to the development of  

thehuman being” (Mills, 1968)- yang dengan perkembangan manusia. 

 Lee Loevionger (1968) mengemukakan teori komunikasi yang disebutnya 

sebagai “reflective-projective theory”. Teori ini beranggapan bahwa media massa 

adalah cermin masyarakat yang mencerminkan suatu citra yang ambigu 

menimbulkan tafsiran yang bermacam-macam sehingga pada media massa 

mencerminkan citra khalayak, dan khalayak mempproyeksikan citranya pada 
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penyajiannya media massa. Pengaruh media massa terasa lebih kuat lagi, karena 

pada masyarakat modern orang memperoleh banyak informasi tentang dunia dari 

media massa. 

E.7. Efek Afektif Komunikasi Massa 

a. Pembentukan dan Perubahan Sikap 

Joseph Klapper melaporkan hasil penelitian yang komprehensif 

tentang efek media massa. Dalam hubungannya dengan pembentukan 

dan perubahan sikap, pengaruh media massa dapat disimpulkan pada 

lima prinsip umum : 

1. Pengaruh komunikasi massa diantarai oleh factor-faktor seperti 

predisposisi personal, proses selektif, keanggotan kelompok (atau 

hal-hal yang dalam buku ini disebut factor personal). 

2. Karena factor-faktor ini, komunikasi massa biasanya berfungsi 

memperkokoh sikap dan pendapat yang ada, walaupun kadang-

kadang berfungsi sebagai media pengubah (agent of change). 

3. bila komunikasi massa menimbulkan perubahan sikap, perubahan 

kecil pada intensitas sikap lebih umum terjadi daripada “konversi” 

(perubahan seluruh sikap) dari satu sisin masalah kesisi yang lain. 

4. Komunikasi massa cukup efektif dalam mengubah sikap pada 

bidang –bidang dimana pendapat orang lemah, misalnya pada iklan 

komersial. 
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5. Komunukasi massa cukup afektif dalam menciptakan pendapat 

tentang masalah-masalah baru bial tidak ada predisposisi yang 

harus diperteguh (Oskamp, 1977:149). 

b. Rangsangan Emosional 

Anda mungkin mengalami atau melihat orang lain pernah mengalami 

perasaan sedih dan menangis terisak-isak ketika menyaksikan adegan 

yang mengharukan dalam sandiwara televise atau film. Kita mengenal 

film-film “cengeng” yang mendramatisasikan tragedi. Kita juga 

mengetahui novel-novel melankolis yang dimaksud untuk meneteskan 

air mata pembacanya. Jutaan rakyat India menangis menyaksikan 

siaran kematian Indira Gandhi; jutaan rakyat Iran meneteskan air mata 

ketika kematian Ayatullah Mutahhari dipancarkan stasiun radio dan 

televise; dan jutaan rakyat Amerika tidak sanggup menahan keharuan 

yang mendalam kerika penembakan Kennedy nmereka saksikan 

dilayar televisi. Suasana emosional yang mendahului terpaan stimuli 

mewarnai respons kita pada stimuli itu. 

Ada bebarapa factor yang mempengaruhi  intensitas emosional 

diantara : 

1. Menurut  Penelitian Murray, Lueba, Lucas, Shachter dan Wheeler 

(1962) menemukan bahwa subjek penelitian yang telah diberi obat 

yang merangsang system saraf simpatetisnya menganggap adegan 

komedi lebih lucu daripada subjek-subjek yang diberi placebo (pil 

yang tidak mengundang apa-apa). Dari sini dapatlah disimpulkan 
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bahwa respons anda pada film, sandiwara televise, atau novel akan 

dipengaruhi oleh suasana emosional anda. Misalnya, film-film 

sedih akan sangat mengharukan Anda, setelah anda sendiri 

mengalami kekecewaan sebelumnya. Adegan-adegan lucu 

menyebabkan anda tertawa terbahak-bahak bila anda menonton 

nya setelah mendapat keuntungan yang tidak disangka-sangka. 

2. Skema kognitif, ini adalah semacam “naskah” pada pikiran kita 

yang menjelaskan “alur’ peristiwa. Kita tahu bahwa dalam film, 

”yang punya lakon” akan menang pada akhirnya. Karena itu, kita 

tidak terlalu cemas ketika pahlawan kita jatuh dari jurang. Kita 

menduga pasti ia akan tertolong juga. Menurut Walter weiss (1969, 

V: 93), “ Kesadaran bahwa sang pahlawan dalam kebanyakan 

cerita, cenderung memoderatkan goncangan emosional ketika sang 

pahlawan ditempatkan dalam situasi berbahaya menakutkan”. 

Karena alasan inilah, kita mungkin sangat kecewa ketika kita 

mengetahui pada akhir cerita Mr. Horn memporak perandakan 

skema kognotif kita, yang terbentuk dari pengalaman kita. 

3. Suasana terpaan (seting of exposure). Anda akan sangat ketakutan 

menonton film horror bila anda menontonnya sendirian dirumah 

tua, ketika hujan lebat, dan tiang-tiang rumah berderik. Beberapa 

penelitian yang dilaporkan Weiss menunjukkan bahwa anak 

mempengaruhi emosi Anda pada waktu memberikan respons. 

Ketakutan, juga emosi lainnya, memang mudah menular. 
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4. Faktor predisposisi individual mengacu pada karakteristik khas 

individu. Orang yang melankolis cenderung menanggapi tragedy 

lebih terharu daripada orang periang. Sebaliknya orang periang 

akan lebih terhibur oleh adegan lucu daripada orang melankolis. 

5. Faktor indentifikasi menunjukkan sejauh mana orang merasa terlibat 

dengan tokoh yang ditamoilkan dalam media massa. Dengan 

identifikasi penonton, pembaca, atau pendengar menempatkan dirinya 

dalam posisi tokoh. Ia ikut merasakan apa yang dirasakan tokoh . 

karena itu, ketika tokoh identifikasi (disebut identifikan) itu kalah, ia 

juga kecewa; ketika identifikasi berhasil itu kalah, ia ikut gembira. 

Mungkin juga kita menganggap seorang tokoh dalam televise atau 

film sebagai lawan kita. Yang terjadi sekrang ialah disidentifikasi. 

Dalam posisi seperti ini, kita gembira bila diindentifikan celaka, dan 

jengkel bila ia berhasil . Semuanya ini menunjukkan bahwa makin 

tinggi identifikasi (atau disidentifikasi) kita dengan tokoh yang 

disajikan, makin besar intensitas emosional pada diri kita akibat 

terpaan pesan media massa. 

c. Rangsangan Seksual 

Sejenis rangsangan emosional yang banyak dibicarakan orang 

adalah rangsangan seksual akibat adegan-adegan merangsang dalam 

media massa. Bahan-bahan erotis dalam televise, film, majalah, buku, 

dan sebagainya, biasanya disebut “pornografi”. Karena istilah ini 

terlalu abstrak , beberapa orang ahli menggunakan istilah SEM 
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(sexually explicit materils atau erotica (Tan, 1981 : 231-242). Diduga 

oleh kebanyakan orang dan diyakini oleh sejumlah orang bahwa 

erotica merangsang gairah seksual, meruntuhkan nilai-nilai moral, 

mendorong orang gila seks, atau menggalakkan perkosaan. 

Menurut Lembaga The Commission on Obscenity and Pornography di 

Amerika Serikat menyimpulkan penelitiannya bahwa terpaan erotika, 

walaupun singkat bias membangkitkan gairah seksual pada kebanyakan 

pria dan wanitia; disamping itu ia juga menimbulkan reaksi-reaksi 

omosional lainnya seperti “resah”, “impulsive”, dan “gelisah”. 

Stimuli erotis adalah stimuli yang membangkitkan gairah seksual 

internal dan eksternal. Stimuli internal ialah perangsang yang timbul 

dari mekanisme dalam tubuh organisme, misalnya pada binatang ialah 

adanya perubahan hormonal pada bulan-bulan tertentu yang 

merupakan musim berkelamin. Stimuli eksternal merupakan petunjuk-

petunjuk (cues) yang bersifat visual, berupa bau-bauan (olfactory), 

sentuhan (tactual), atau gerakan (kinesthetic). 

E.8. Televisi Sebagai Media Massa 

 Selama tiga puluh tahun, televisi lahir setelah adanya beberapa penemuan 

teknologi telefon, telegraf, fotografi (yang bergerak dan tidak bergerak dan 

rekaman suara). Tidak dapat disangsikan lagi, saat ini televisi telah menjadi 

fenomena besar di abad ini , seperti yang dikatakan oleh Denis McQuail bahwa: 

“Televisi pada mulanya hanya dipandang sebagai barang mainan atau sesuatu 

yang baru daripada suatu penemuan yang serius atau sesuatu yang memberikan 
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sumbangan terhadap kehidupan sosial setelah ini barulah televisi berperan sebagai 

media yang berkemampuan menyajikan komentar atau pengamatan langsung pada 

saat suatu kejadian berlangsung. Pada intinya televisi lahir dengan memanfaatkan 

semua media yang sudah ada sebelumnya” .Televisi terdiri dari kata “tele” yang 

berarti jauh dan “visi” (vision) yeng berarti penglihatan (Effendy, 1993 : 22). 

Televisi merupakan media elektronika yang dapat menyampaikan pesan audio dan 

visual secara bersamaan. Pesan yang disampaikan televisi dapat berupa gambar 

diam maupun gambar hidup. Bila disajikan secara kreatif dalam tatanan warna 

yang tepat diiringi dengan pesan audio dan visual yang disesuaikan dapat 

menyuguhkan realita yang ada. Oleh karena itu televisi berhasil mengikat lebih 

banyak khalayak daripada media lainnya. 

 Televisi sebagai media audio visual, media audio visual televisi dinilai 

sebagai media yang paling berhasil dalam menyebarkan informasi, cerita atau 

segala sesuatu yang disampaikan menjadi lebih menarik dan menyenangkan 

permirsa di bandingkan dengan media komunikasi lainnya, seperti media cetak 

dan radio. (Sumartono,2002:9). Kekuatan audio visual televisi mampu 

menstimulus bahkan menyulap khalayak untuk melakukan perubahan sikap dan 

perilaku secara voluntary. Darwanto mengemukakan kekuatan yang dimiliki 

televisi yaitu kekuatan dimiliki televisi sebagai alat dengan sistem yang besar 

mampu menciptakan daya rangsang yang sangat tinggi dalam mempengaruhi 

sikap, tingkah laku dan pola pikir khalayak, yang pad akhirnya menyebabkan 

banyak perubahan dalam masyarakat. (Sumartono,2002:11). 
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E.9. Ciri-ciri Komunikasi Massa Media televis 

Menurut Nurudin (2007:19-31) ciri-ciri komunikasi massa media televisi 

antara lain: 

 a. Komunikator dalam Komunikasi Massa Melembaga 

Komunikator terdiri dari kumpulan orang-orang. Artinya, gabungan 

antar berbagai macam unsur dan bekerja satu sama lain dalam sebuah 

lembaga. Lembaga yang dimaksud disini menyerupai sebuah sistem. 

 b. Komunikan dalam Komunikasi Massa Bersifat Heterogen 

Komunikan dalam komunikasi massa sifatnya heterogen atau beragam. 

Artinya, penonton televisi itu beragam pendidikan, umur, jenis kelamin, 

status sosial ekonomi, punya jabatan yang beragam, punya agama atau 

kepercayaan yang tidak sama pula. Tetapi mereka ini  adalah komunikan 

televisi. 

 c. Pesannya bersifat umum 

Televisi itu  ditujukan dan untuk dinikmati oleh orang banyak, maka 

pesannya harus bersifat umum. Misalnya dalam pilihan kata-katanya, 

sebisa mungkin  memakai kata-kata populer bukan kata-kata ilmiah. 

Sebab, kata ilmiah itu monopoli kelompok tertentu. 

 

 



29 
 

 d. Komunikasinya Berlangsung Satu Arah 

Ketika komunikasi berlangsung audience tidak dapat memberikan 

respon kepada komunikatornya secara langsung (media yang 

bersangkutan). Kalaupun bisa, sifatnya tertunda. 

 e. Komunikasi Massa Menimbulkan Keserempakan 

Bahwa dalam komunikasi massa itu ada keserempakan dalam proses 

penyebaran pesan-pesannya. Serempak disini berarti khalayak bisa 

menikmati media massa tersebut hampir bersamaan. 

 f. Komunikasi Massa Mengandalkan Peralatan Teknis 

Media massa sebagai alat utama dalam menyampaikan pesan kepada 

khalayaknya sangat membutuhkan bantuan peralatan teknis. Peralatan 

teknis yang dimaksud misalnya pemancar. Televisi disebut media massa 

yang kita bayangkan saat ini tidak akan lepas dari pemancar. 

 g. Komunikasi Massa dikontrol oleh Gatekeeper 

Gatekeeper yang dimaksud antara lain reporter, editor film, 

kameramen, sutradara dan lembaga sensor film yang semuanya 

mempengaruhi bahan-bahan yang akan dikemas dalam sebuah pesan-

pesan dari media massa. Intinya adalah, pihak yang ikut menentukan 

pengemasan sebuah pesan dari media massa. 
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E.10. Audiens sebagai Kumpulan Penonton, Pembaca, Pendengar, Pemirsa 

Tidak bisa dipungkiri, audience yang dimaksud dalam komunikasi massa 

ini sangat beragam, dari jutaan penonton televisi, ribuan pembaca buku atau 

ratusan pembaca jurnal ilmiah. Masing-masing audience ini berbeda satu sama 

lain. Mereka berbeda dalam cara berpakaian, berpikir, menanggapi pesan yang 

diterimanya, pengalaman dan orientasi hidupnya. Tetapi masing-masing individu 

ini juga bisa saling mereaksi satu sama lain terhadap pesan yang diterimanya 

(Nurudin, 2007:104-105). 

Menurut Hiebert dan kawan-kawan dalam Nurudin (2007:105-106) 

kharakteristik audiences antara lain: 

1. Audience cenderung berisi individu-individu yang condong untuk 

berbagi pengalaman dan dipengaruhi oleh hubungan sosial diantara 

mereka. Individu-individu tersebut memilih produk media yang mereka 

gunakan berdasarkan seleksi kesadaran. 

2. Audience cenderung besar. Luas disini berarti tersebar keberbagai 

wilayah jangkauan sasaran komunikasi massa. Meskipun begitu ukuran 

luas ini sifatnya bisa jadi relatif. Sebab, ada media tertentu yang 

khalayaknya mencapai ribuan, ada yang mencapai jutaan. Baik ribuan 

atau jutaan itu tetap bisa disebut audience meskipun jumlahnya berbeda. 

Tetapi, perbedaan ini bukan sesuatu yang prinsip. Jadi tak ada ukuran 

pasti tentang luasnya audience itu. 
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3. Audience cenderung heterogen. Mereka berasal dari berbagai lapisan 

dan kategori sosial. Beberapa media tertentu punya sasaran, tetapi 

heterogenitasnya juga tetap ada. 

4. Audience cenderung anonim, yakni tidak mengenal satu sama lain. 

Bagaimana mungkin audience bisa mengenal khalayak televisi yang 

jumlahnya jutaan? Tidak mengenal ini tidak ditekankan satu kasus per 

satu kasus tetapi meliputi semua audience. 

5. Audience secara fisik dipisahkan dari komunikator. Anda berada di 

Yogyakarta yang sedang menikmati acara stasiun televisi yang disiarkan 

dari Jakarta. Bukankah ia dipisahkan dengan jarak ratusan kilometer ? 

Dapat juga dikatakan audience dipisahkan oleh ruang dan waktu. 

E.11. Reality show 

 Acara realitas ( reality show) adalah genre acara televisi yang 

menggambarkan adegan yang seakan-akan benar-benar berlangsung tanpa skenario, 

dengan pemain yang umumnya khalayak umum biasa, bukan pemeran. Reality show 

umumnya menampilkan kenyataan yang dimodifikasi, seperti menaruh partisipan di 

lokasi-lokasi eksotis atau situasi-situasi yang tidak lazim, memancing reaksi tertentu 

dari partisipan, dan melalui penyuntingan dan teknik-teknik pascaproduksi lainnya. 

Reality show biasanya menggunakan tema seperti persaingan, kehidupan sehari-hari 

seorang selebritis, pencarian bakat, pencarian pasangan hidup, rekayasa jebakan, dan 

diangkatnya status seseorang dengan diberikan uang banyak, atau yang perbaikan 

kondisi barang kepemilikan seperti perbaikan rumah atau perbaikan mobil. 
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(http://id.wikipedia.org/wiki/Acara_realitas. Diakses tanggal 13 agustus  2012, 

pukul 13.00 WIB) 

Reality show dapat diartikan sebuah realita yang dipertunjukan, berarti 

sudah jauh dari kemurnian. Reality show dikemas secara menarik dan penuh 

dengan dramatisasi sehingga membuat masyarakat tertarik. Dalam permasalahan 

ini nilai – nilai dari reality show sendiri masih dipertanyakan mulai dari 

kesesuaian dengan norma dan budaya ketimuran hingga status sosialnya. 

E.12. Kepercayaan Mistis 

 Kepercayaan adalah kemauan seseorang untuk bertumpu pada orang lain 

dimana kita memiliki keyakinan padanya. Kepercayaan merupakan kondisi 

mental yang didasarkan oleh situasi seseorang dan konteks sosialnya. Believe or 

Trust Dalam bahasa Indonesia, kata percaya tidak dibedakan tingkatannya, tapi 

dalam bahasa Inggris, kata percaya menggunakan 2 kata yang berbeda yaitu 

believe dan trust. Believe artinya percaya akan kebenaran suatu hal, sedangkan 

trust artinya mempercayakan diri kepada hal yang kita percaya itu.  

 Sistem kepercayaan tidak dibatasi oleh kepercayaan religius saja, tetapi 

dapat meliputi kepercayaan terhadap apapun di dunia ini, dan kepercayaan yang 

dipegang oleh seseorang secara mendalam mempengaruhi tindakan orang-orang 

yang memegangnya, hal ini di perkuat dengan tindakan simbolis penganutnya. 

Dalam psikologi komunikasi, kepercayaan adalah komponen kognitif dari faktor 

sosiopsikologis. Hohler, et al (1978) dalam rakhmat (1991;42) menjelaskan 

kepercayaan sebagai "keyakinan bahwa sesuatu itu 'benar' atau 'salah' atas dasar 
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bukti, sugesti otoritas, pengalaman atau intuisi". Melalui pengertian tersebut, 

Rakhmat (1991) menyimpulkan bahwa kepercayaan dapat bersifat rasional atau 

irrasional dan kepercayaan memberikan perspektif pada manusia dalam 

mempersepsi kenyataan, memberikan dasar bagi pengambilan keputusan dan 

menentukan sikap terhadap objek sikap. 

 Dari dua pengertian kepercayaan tersebut, disimpulkan bahwa 

kepercayaan adalah suatu ide yang dipercayai kebenarannya dan keberadaannya 

berdasarkan bukti,sugesti otoritas, pengalaman dan intuisi, baik kepercayaan 

tersebut bersifat rasional maupun irasional.  

(http://satyaariyono.wordpress.com/2012/06/24/kepercayaan/Diakses pada tanggal 

24 mei 2012, pukul 18.30 WIB) 

 Mistis adalah pengetahuan yang tidak rasional. Ialah pengetahuan (ajaran 

atau keyakinan) tentang Tuhan yang diperoleh melalui latihan meditasi atau 

latihan spiritual, bebas dari ketergantungan indera atau rasio. Pengetahuan mistis 

ialah pengetahuan yang tidak dapat dipahami rasio. Dalam Islam yang termasuk 

pengetahuan mistis ialah pengetahuan yang diperoleh melalui jalan tasawuf. 

Pengetahuan mistis ialah pengetahuan yang supra rasional tetapi kadang-kadang 

mempunyai bukti empiris. Mistik menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah 

hal-halgaib yang terjangkau oleh akal manusia, tetapi ada dan nyata. 

Paraantropolog atau sosiolog mengartikan mistik sebagai subsistem yang adapada 

hampir semua sistem religi untuk memenuhi hasrat manusiamengalami dan 

merasakan bersatu dengan Tuhan. Mistik merupakan keyakinan yang hidup dalam 
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alam pikiran kolektif masyarakat. Alam pikiran kolektif akan abadi, meskipun 

masyarakat telah berganti generasi(kecuali kalau masyarakat tersebut lenyap). 

Keyakinan ini telah hidupbersamaan dengan lahirnya masyarakat Jawa, 

diturunkan dari generasi kegenerasi hingga kini. Menurut asal katanya, kata mistik 

berasal dari bahasa Yunanimystikos yang artinya rahasia (geheim), serba rahasia 

(geheimzinnig), tersembunyi (verborgen), gelap (donker) atau terselubung dalam 

kekelaman (http://id.shvoong.com/social-sciences/sociology/2206287-pengertian-

mistik. Diakses tanggal 20 agustus 2012, pukul 18.00 WIB). 

E.13. Kerangka berfikir 

 

 

 

Gambar 1.2 efek media massa berhubungan dengan pesan yang diterima 

Bahwa efek media massa sejatinya berhubungan dengan pesan yang diterim oleh 

audience. dengan demikian, audience baru bisa merasakan efek ketika pesan 

dalam media massa sudah menerpa dirinya. Dan dalam penelitian ini yang dibahas 

hanya efek yang mengarah kepada efek kognitif dan afektif saja. 

F. Hipotesis 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah  

penelitian,  di mana rumusan masalah penelitian  telah dinyatakan dalam 

bentuk kalimat pertanyaan.  Dikatakan  sementara,  karena jawaban  yang 

diberikan  baru didasarkan pada teori yang relevan,  belum didasarkan  pada 

faktafakta  empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi, hipotesis 

komunikasi 
massa 

efek dampak 
pesan afektif 

kognitif 
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juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah 

penelitian, belum menjawab empirik. 

Penelitihan yang merumuskan hipotesis adalah penelitian yang 

menggunakan pendekatan kuantitatif. Selanjutnya hipotesis, tersebut akan diuji 

oleh peneliti dengan menggunakan pendekatan kuantitatif (Sugiyono, 2009 : 64). 

Pada penelitian ini, peneliti menentukan hipotesis sebagai berikut : 

Ho  : Tidak adanya pengaruh terpaan tayangan reality show "dua dunia" 

di trans 7 terhadap tingkat kepercayaan audience akan hal-hal 

mistis. 

Hi  : Adanya pengaruh terpaan tayangan reality show "dua dunia" di 

trans 7  terhadap tingkat kepercayaan audience akan hal-hal 

mistis. 

 Dan terbentuk pula hipotesis statistic yang berasal perbandingan dari 

asumsi hasil akhir penelitian dengan hasil akhir perhitungan penelitian sebenarnya 

Yaitu : 

Ho : t hitung < t tabel 

Hi : t hitung > t tabel 

G. Definisi Konseptual & Operasional 

G.1. Definisi Konseptual 

Definisi konseptual adalah batasan tentang pengertian yang diberikan 

peneliti terhadap variabel-variabel (konsep) yang hendak diukur, diteliti 

dan digali datanya. (Hamidi, 2007 : 133). 
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a. Tayangan reality show "Dua Dunia" (x) 

Reality show itu sendiri memiliki arti genre acara televisi yang 

menggambarkan adegan yang seakan-akan benar-benar berlangsung 

tanpa skenario, dengan pemain yang umumnya khalayak umum biasa, 

bukan pemeran. Acara realitas umumnya menampilkan kenyataan 

yang dimodifikasi, seperti menaruh partisipan di lokasi-lokasi eksotis 

atau situasi-situasi yang tidak lazim, memancing reaksi tertentu dari 

partisipan, dan melalui penyuntingan dan teknik-teknik pascaproduksi 

lainnya. dikalangan masyarakat muncul fenomena tayangan "Dua 

Dunia" sesuatu yang mungkin di era moderenisme ini hal tersebut di 

anggap tabu oleh masyarakat luas. Akan tetapi masyarakat sepertinya 

mulai suka dengan tayangan tersebut dan dari situlah saya menduga 

bahwa masyarakat mulai percaya dengan adanya hal-hal mistis dan 

dari situlah saya ingin meneliti dimana sebuah media dapat 

menimbulkan suatu pengaruh atau efek pada audience dengan adanya 

suatu tayangan yang mencari mitos dari satu daerah ke daerah lain 

untuk mencari informasi dengan adanya mitos di dierah tersebut dan 

mengunjungi berbagai tempat/lokasi yang memiliki unsur mistis 

dalam keberadaannya. 

b. Kepercayaan audience akan hal-hal mistis (y) 

Dalam penelitian ini peneliti ingin melihat sejauh mana pengaruh 

tayangan reality show "Dua Dunia" terhadap tingkat kepercayaan 

audience akan hal-hal mistis. Dimana kepercayaan disini mengarah ke 
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definisi Believe artinya percaya akan kebenaran suatu hal. Dalam 

psikologi komunikasi, kepercayaan adalah komponen kognitif dari 

faktor sosiopsikologis. kepercayaan disini bersifat irrasional yang 

ditayangkan dalam tayangan reality show "Dua Dunia" di Trans7. 

G.2. Definisi Operasional 

a. Variabel Independen ( Terpaan tayangan reality show "Dua 

Dunia")  

Variabel Independen sering disebut variabel bebas. Posisi variabel ini 

adalah sebagai variabel yang mempengaruhi. Menurut Sugiono (2009 : 

39),…” variabel  bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau 

yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen 

(terikat).Variabel independen dalam penelitian ini adalah: 

Tingkat Intensitas Mengakses Media 

Intensitas adalah sesuatu yang dapat diukur berdasarkan sejauh mana 

kedalaman suatu informasi dapat dipahami oleh responden. 

Operasionalisasi variabel ini dapat dilihat dari: 

a. Frekuensi menonton reality show dua dunia. 

b. Intensitas menonton reality show dua dunia. 

b. Variabel Dependent (Tingkat kepercayaan audience akan hal-hal 

mistis) 

 Disebut juga variabel terikat. Variabel terikat merupakan variabel 

yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel 
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bebas (Sugiyono, 2009 : 39).  Variabel dependent dalam penelitian ini 

adalah : 

 kepercayaan audience akan hal-hal mistis yaitu dengan adanya 

masyarakat yang mulai beranggapan bahwa pengetahuan yang supra 

rasional tetapi kadang-kadang mempunyai bukti empiris yang di 

akibatkan tayangan dua dunia. 

Tingkat kepercayaan terhadap hal-hal mistis 

- Ilmu gaib 

- Takhayul 

- Paranormal 

- Makhluk halus 

- Klenik (klenik merupakan suatu ritual gaib)   

 

H. Metode Penelitian 

H.1. Pendekatan Penelitian 

 Penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan atau metodelogi 

kuantitatif yang berarti peneliti mengumpulkan data dengan menetapkan terlebih 

dulu konsep sebagai variabel-variabel yang berasal dari teori yang dipilih peneliti. 

Menurut Hamidi (2007:25), ...”Penelitian kuantitatif dilakukan untuk mengukur 

satu atau lebih variabel penelitian. Lebih dari itu penelitian kuantitatif dilakukan 

untuk mengukur hubungan (korelasi, pengaruh) antara dua variabel atau lebih.” 
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H.2. Dasar Penelitian  

Dasar penelitian ini adalah metode survey yang diartikan sebagai suatu 

metode pengumpulan data dengan menggunakan instrument kuesioner untuk 

mendapatkan tanggapan dari responden yang disampel. Metode survey digunakan 

untuk mendapatkan data dari tempat tertentu yang alamiah (bukan buatan), tetapi 

peneliti melakukan perlakuan dalam pengumpulan data, misalnya dengan 

mengedarkan kuesioner, test, wawancara terstruktur dan sebagainya. (Sugiyono, 

2009 : 6) 

H.3. Tipe Penelitian 

 Tipe penelitian ini adalah penelitian eksplanatif. Peneliti menghubungkan 

atau mencari sebab akibat antara dua atau lebih konsep (variable)yang akan 

diteliti. Peneliti membutuhkan definisi konsep, kerangka konseptual dan kerangka 

teori. Peneliti perlu melakukan kegiatan berteori untuk menghasilkan dugaan awal 

(hipotesis) antara variable satu dengan lainya. Variable adalah konsep yang bisa 

diukur. (Rachmat, 2009 : 68)  

I. Tempat Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan pada masyarakat umum di daerah Dinoyo  

khususnya warga JL.MT. HARYONO XI, RT: 01/RW: 03, Kec.Lowokwaru, Kel. 

Dinoyo Malang. Yang menjadi alasan mengapa penelitian ini dilakukan di daerah 

tersebut adalah adanya pabrik keramik tua yang sudah lama tidak di fungsikan 

lagi keberadaannya sehingga pabrik tersebut menjadi kosong dan tak berpenghuni 

yang konon ceritanya dari masyarakat sekitar pabrik sering melihat penampakan 

atau suara-suara aneh dari pabrik tersebut. Sesuai dengan apa yang ada pada 
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tayangan Dua Dunia yang biasanya menampilkan seperti gedung atau pabrik tua 

yang lama tak difungsikan dan menuai banyak mitos atau penampakan makhluk 

halus sebagai lokasi untuk shoting acara Dua Dunia.  

J. Populasi dan Sampel 

J.1. Populasi  

 Populasi adalah keseluruhan satuan analisis (unit of analysis) yang hendak 

diteliti, dalam hal ini adalah individu-individu responden (Hamidi, 2007:126). 

Sedangkan menurut Sugiyono (2009:80) populasi adalah wilayah generalisasi 

yang terdiri atas: obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik 

tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya.  

Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah warga Jl. MT. 

HARYONO XI, RT: 01/RW: 03, Kec.Lowokwaru, Kel. Dinoyo Malang. Untuk 

penjaringan populasi dalam penelitian ini sesuai kriteria yang telah di tentukan 

oleh peneliti yang meliputi batasan usia 17 thn ke atas yang sebulan terakhir 

(februari 2013). Berdasarkan kriteria itu populasi yang ditemukan sebanyak 52 

orang yang satu bulan terakhir (febuari 2013) menyaksikan tayangan "Dua Dunia" 

di TRANS7. Hasil tersebut diperoleh dari angket penjaringan populasi yang telah 

dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan sebagai 

berikut: 

1. Apakah anda pernah menonton tayangan Dua Dunia di Trans 7 ? 

 a. Ya 

 b. Tidak 
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2. Apakah anda pernah menonton tayangan Dua Dunia di Trans 7 sebulan terakhir      

ini ? 

 a. Ya 

 b. Tidak 

Dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan diatas, mereka yang pernah 

menonton tayangan "Dua Dunia" dianggap sudah mampu untuk mencermati 

fenomena tayangan reality show "Dua Dunia" yang mengangkat tentang 

banyaknya mitos dan budaya klenik yang ada di Indonesia. 

J.2. Penentuan Sampel 

Setelah diketahui ukuran populasinya maka kemudian harus dicari 

sampelnya. Sampel adalah sebagian dari populasi, yang merupakan “perwakilan” 

dari populasi. Hamidi (2007: 129). 

penelitian ini menggunakan teknik total sampling yakni 52 orang menjadi 

anggota populasi sekaligus sebagai anggota sampel dan menjadi responden.  

 

K. Teknik Pengumpulan Data 

K.1. Kuesioner (Angket) 

 Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yaitu 

kuesioner. Kuesioner adalah daftar pertanyaan yang harus diidi oleh responden 

(Rachmat, 2009 : 95). Sedangkan menurut Sugiyono ( 2009: 142). Kuisioner 

merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi 
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seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk 

dijawabnya. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang efisien bila 

peneliti tahu dengan pasti variabel yang akan diukur dan tahu apa yang bisa 

diharapkan dari responden.  

Disini peneliti membuat suatu pertanyaan-pertanyaan dan menyediakan 

pilihan jawaban yang telah disediakan, dalam penelitian ini merupakan alat untuk 

memperoleh data utama atau jawaban mengenai penilaian, pendapat dan 

tanggapan responden yang disampaikan secara tertulis. Teknik ini sengaja dipilih 

dengan berbagai pertimbangan diantaranya karena kemampuan teknik kuesioner 

ini dianggap mampu dalam menjawab rumusan dan tujuan dari penelitian ini. 

Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data-data mentah tentang seberapa 

besar pengaruh terpaan tayangan acara "Dua Dunia" terhadap tingkat kepercayaan 

audience akan hal-hal mistis, yang nantinya akan diolah kembali menjadi data 

hasil dari penelitian ini. 

K.2. Dokumentasi 

 Dokumentasi, yaitu mengumpulkan data dengan cara mencatat dari arsip-

arsip, dokumen-dokumen dan buku-buku literatur yang mendukung penelitian. 

Teknik ini dilakukan untuk mendapatkan data sekunder. Dokumen dalam 

penelitian ini berupa data-data tentang masyarakat Jl. MT. HARYONO XI, RT: 

01/RW: 03, Kec.Lowokwaru, Kel. Dinoyo Malang, angket pra survey yang telah 

disebar untuk menjaring populasi, kuesioner yang telah disebar untuk 

mendapatkan data awal yang nantinya akan diolah kembali. 
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L. Teknik Analisis Data 

 Dalam penelelitian kuantitatif, analisis data merupakan kegiatan setelah 

data dari seluruh responden atau sumber data lain terkumpul. Kegiatan dalam 

analisis data adalah: mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis 

responden, mentabulasi data berdasarkan variabel dari seluruh responden, 

menyajikan data tiap variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk 

menjawab rumusan masalah, dan melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis 

yang telah diajukan (Sugiyono, 2009 : 147) untuk menguji ada tidaknya hubungan 

atau pengaruh antar variabel independent (pengaruh terpaan tayangan reality show 

"Dua Dunia") terhadap variabel dependent  (tingkat kepercayaan audience akan 

hal-hal mistis) maka penelitian menggunakan uji F. 

Untuk menguji keberartian koefisien regresi variabel X terhadap variabel 

Y secara keseluruhan, digunakan uji – F dengan rumus (Supranto, 2001): 

 

Keterangan : 

F : Nilai F hitung 

R : Koefisien determinan 

n : Jumlah data 

k : Jumlah variabel 

 Teknik pengukuran data dalam penelitian ini mengguna skala likert. Skala 

likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau 

kelompok orang tentang fenomena sosial. 
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 Dengan skala likert ini, maka variabel yang akan diukur dijabarkan 

menjadi indikator variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik 

tolak untuk menyusun intem-intem instrumen yang dapat berupa pernyataan atau 

pertanyaan (Sugiyono, 2009 : 93). 

 

M. Uji Validitas 

 Pengujian validitas dalam penelitian ini dengan pendekatan validitas 

konstruksi yaitu validitas yang diperoleh skor semua pertanyaan atau pernyataan 

yang dibuat berkorelasi dengan skor total (Sugiyono, 2009 : 125). 

 Bila alat pengukur telah memiliki validitas berarti semua item pertanyaan 

yang ada mengukur konsep yang ingin diukur. Hasil uji validitas dianalisis dengan 

mengkorelasi skor butir dengan skor total menggunakan rumus korelasi product 

moment : 

 

 

 

Keterangan : 

rxy     = Koefisien Korelasi (Validitas) 

n       = jumlah sampel 

X      = jumlah skor item 

Y      = jumlah skor total 

XY   = skor pada item dikalikan skor total 

(Sugiyono, 2009 : 183, 2011 : 228) 

  rxy =          
n∑XY - (∑X)(∑Y) 

   √{n∑X² - (∑X)²}{n∑Y² - (∑Y)²}
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N. Uji Reabilitas 

 Reliabilitas Adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana alat ukur dapat 

dipercaya atau diandalkan. Pengujian reabilitas instrument dilakukan dengan 

bantun SPSS menggunaka Cronbach’alpha. Syarat yang digunakan adalah 

apabila nilai Cronbach’alpha  > 0,6 maka dikatakan semua butir dalam 

instrument adalah reliabel. 

 

 Untuk menghitung realibitas menggunakan rumus Alpha (Arikunto, 2006 : 

196). 

 

 

 

Keterangan : 

r11 = Nilai reliabilitas 

k = Banyaknya butir pertanyaan atau soal 

Σδb² = Jumlah varians skor tiap-tiap item 

δt² = Varians total 

 

O. Uji Pengaruh Terpaan Tayangan Reality Show " Dua dunia" di Trans7 

Terhadap Tingkat Kepercayaan Audience Akan Hal-Hal Mistis. 

 Sedangkan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh yang dihasilkan 

antara variabel X terhadap variabel Y, disini peneliti menggunakan rumus 

Koefisien Determinan sebagai berikut : 

r11=      
k       

1- Σδb²
 

         k-1          δt² 
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  KD = r²x 100% 

  Keterangan : 

  KD = Koefisien Determinan 

  r² = Nilai Koefisien Korelasi 

 Kemudian untuk mengetahui arah dari pengaruh, apakah pengaruh itu 

mengarah ke negatif atau positif menggunakan rumus Regresi Sederhana yaitu: 

 

 

Keterangan : 
     Y = Varibel Terikat (Y) 
 a = Bilangan Konstanta 
 b = Koefisien Korelasi antara x dan y 
 x = Variabel Bebas (X) 
  (Sugiyono, 2009 : 188)  
 Cara untuk mencari a dan b dengan menggunakan rumus berikut : 

 

 

     

(Sugiyono, 2002 : 171, 2011 : 262) 

 

 

Y = a+bx 

a = (∑Y)(∑X²) - (∑Y)(∑XY) 

              n∑X² - (∑X)² 
b = 

 n∑XY - (∑X)(∑Y) 

           n∑X² - (∑X)²
 


