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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Munculnya media televisi dalam kehidupan manusia memang 

menghadirkan suatu peradaban, khususnya dalam proses komunikasi dan 

informasi yang bersifat massa. Globalisasi informasi dan komunikasi setiap 

media massa jelas melahirka satu efek sosial yang bermuatan perubahan nilai-

nilai soaial dan budaya manusia. Media televisi pun pada akhirnya 

melahirkan istilah baru dalam pola peradaban manusia yang dikenal dengan 

“mass culture” (kebudayaan massa). Manusia cenderung menjadi konsumen 

budaya massa melalui „kotak ajaib‟ yang menghasilkan suara dan gambar 

(Kuswandi, 1996 : 21-22). 

Asumsi dasarnya adalah komunikasi merupakan suatu proses budaya. 

Artinya, komunikasi yang ditujukkan pada orang atau kelompok lain tak lain 

adalah sebuah pertukaran kebudayaan. Dalam proses tersebut terkandung 

unsur-unsur kebudayaan, salah satunya adalah bahasa (Nurudin, 2007 : 49). 

Sebagai media komunikasi televisi menjadi sarana pemersatu budaya 

yang efektif. Orang dari suku bangsa manapun dapat dengan mudah 

menikmati televisi tanpa harus mengerti bahasa apa yang disampaikan namun 

dengan melihat visual, semua makna bisa dijelaskam melalui gambar. 

Perkembangan jaringan komunikasi dan meningkatnya jumlah orang yang 

berkunjung dan menetap di suatu negara lain, baik untuk sementara maupun 
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selamanya, telah menumbuhkan kesadaran akan perlunya memahami budaya 

orang lain. Pada dasarnya manusia-manusia menciptakan budaya atau 

lingkungan sosial mereka sebagai suatu adaptasi terhadap lingkungan fisik 

dan biologis. Budaya adalah gaya hidup unik suatu kelompok manusia 

tertentu dan dimiliki oleh seluruh manusia. Budaya juga merupakan 

pengetahuan yang dapat dikomunikasikan, sifat-sifat perilaku dipelajari yang 

juga ada pada anggota-anggota dalam suatu kelompok sosial dan berwujud 

dalam lembaga-lembaga dan artefak-artefak mereka.    

Kebutuhan manusia akan hiburan yang semakin tinggi maka pihak 

stasiun televisi pun bersaing merebut hati pemirsanya dengan menampilkan 

program-program unggulan berkualitas. Mulai dari program untuk anak-anak, 

kuis, sinetron, magazine, varirety show, berita, dan lainnya. Setiap hari 

berbeda dan bisa dinikmati masyarakat selama 24 jam penuh. Dengan 

kemudahan mengakses itulah televisi dinilai sebagai media massa yang 

sangat berperan dalam mempengaruhi pola pikir dan perilaku masyarakat. 

TV swasta sekarang ini banyak menampilkan acara - acara reality show 

yang semakin menarik untuk ditonton, salah satunya Trans TV, trans TV 

dalam membuat acara selalu menarik penonton, salah satunya adalah Belajar 

Indonesia, Belajar Indonesia adalah sebuah acara reality show dimana orang - 

orang bule belajar kebudayaan yang ada di Indonesia, seperti contoh pada 

waktu itu orang bule belajar menari, belajar cara membajak sawah, dll. Kalau 

orang Indonesia biasa melihat orang yang menari, tetapi kalau yang nari itu 

orang bule, pasti tambah lucu dan menarik, sabagai pesertanya orang - orang 
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bule dari berbagai negara, mereka juga sangat senang dengan orang 

Indonesia, karena menurut mereka kebudayaan di Indonesia cukup menarik, 

hal ini tentunya sangat positif bagi bangsa Indonesia, karena akan membuat 

kebudayaan Indonesia menjadi lebih terkenal 

Belajar Indonesia adalah program baru keluaran Trans TV, disini 

menceritakan tentang warga asing yang belajar tentang seni dan budaya yang 

ada di Indonesia. Pelajaran yang mereka dapat langsung dari para seniman itu 

sendiri. Kemasan dan juga penampilan yang disuguhkan benar-benar baru. 

Menambah wawasan para wisatawan asing untuk mau dan terus berkunjung 

ke Indonesia. 

Acara ini semakin menarik karena proses pembelajaran dan interaksi 

langsung antara turis asing dengan guru. Di dalam kisah tersebut terangkum 

suka duka, kelucuan dan juga tingkah laku warga asing, untuk mau belajar 

dan mengerti tentang budaya di negeri kita ini. Begitu juga sebaliknya, 

dikisahkan juga suka duka, seniman di negeri kita dewasa ini. 

Acara baru yang menarik, bagi peneliti ini sebuah ide yang bagus, 

kadang-kadang kita binggung dengan warga negara kita sendiri. Tidak bisa 

dan tidak mau menghargai budaya sendiri, tetapi lebih bangga dengan budaya 

orang lain. Harapan dari tayangan Belajar Indonesia, adalah memupuk rasa 

peneliting dan bangga terhadap keanekaragaman budaya di negeri kita 

sendiri. 

Si “bule” rela terjun langsung ke sebuah daerah yang memiliki 

kebudayaan unik, berinteraksi dengan masyarakat setempat, berbicara dengan 



4 
 

menggunakan bahasa Indonesia yang kurang begitu lancar bahkan terkadang 

berbicara dengan bahasa Inggris atau bahasa negara mereka. 

Tingkah laku dan kepolosan si “bule” dalam membawakan acara 

tersebut membuat kelucuan tersendiri bagi penonton. Ekspresi wajah dan 

gerak tubuh si “bule” mengikuti setiap pola kebiasaan masyarakat tersebut, 

mulai dari kegiatan sehari-hari warga yang mayoritas sebagai petani, bermain 

mainan tradisional bersama anak-anak, memasak makanan khas daerah itu 

hingga belajar kesenian tradisional semua dilakoni dengan santai, tersenyum 

dan terlihat sangat menyenangkan. 

Satu kata yang tidak pernah lupa diucapkan oleh si “bule” disetiap 

pembicaraan dan akhir tayangan, „I Love Indonesia. “Saya Cinta Indonesia”. 

Seorang warga negara asing yang belum lama tinggal di Indonesia dan baru 

saja mempelajari kultur budaya suatu daerah dengan spontanitasnya 

mengatakan kata-kata tersebut dengan perasaan bangga. Kita saja orang asli 

Indonesia sendiri jarang sekali atau bahkan tidak pernah mengucapkannya. 

Kita pun lebih senang meniru kebudayaan barat, mulai dari cara berbusana 

hingga berbicara.  

Kutai Kertanegara, adalah salah satu daerah di Indonesia yang 

mempunyai banyak sejarah dan budaya. Dari sejarah Kutai dan kebudayaan 

yang dimilikinya ini, peneliti menggunakan opini dari publik khususnya 

pelajar SMAN 1 Sangatta Utara, Kutai Timur tentang acara Belajar Indonesia 

di Trans TV. Hal ini dilakukan selain sebagai tambahan pengetahuan bagi 

obyek tentang pesan sebuah program acara televisi, juga secara tidak 
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langsung akan memberikan pemahaman kepada para pelajar yang akan 

dijadikan responden dalam mengenal kebuadayaan di Indonesia. 

 

B. Rumusan Masalah 

Sebagaimana latar belakang di atas maka rumusan masalahnya adalah 

sebagai berikut: Bagaimana opini siswa siswi kelas X dan XI SMAN 1 

Sangatta Utara Kutai Timur  tentang acara “Belajar Indonesia”  di Trans TV? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui opini siswa siswi kelas X dan XI SMAN 1 Sangatta 

Utara Kutai Timur  tentang acara “Belajar Indonesia”  di Trans TV. 

 

D. Manfaat dan Kegunaan Penelitian 

1. Manfaat Akademik 

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi atau bahan 

pertimbangan untuk penelitian-penelitian yang sejenis. Peneliti 

berharap bisa memberikan kontribusi yang baik dalam pengembangan 

ilmu pengetahuan khususnya bidang ilmu komunikasi audio visual. 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi baik itu saran 

ataupun kritikan bagi media massa untuk menciptakan tayangan-

tayangan televisi yang mendidik masyarakat dan juga berkualitas, 

seperti “Belajar Indonesia”. Tidak hanya menghibur namun dapat 
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mengembangkan wawasan nusantara masyarakat Indonesia tentang 

kebudayan dan membangkitkan rasa nasionalisme  bangsa. 

  

E. Tinjauan Pustaka 

E.1.  Komunikasi Massa 

Wiryanto (2000:1) menjelaskan komunikasi massa merupakan 

suatu tipe komunikasi manusia (human comunication) yang lahir 

bersama dengan mulai digunakannya alat-alat mekanik yang mampu 

melipatgandakan pesan-pesan komunikasi. Effendy, (1990:6) 

menjelaskan komunikasi massa merupakan salah satu bidang saji dari 

sekian banyak bidang yang dipelajari dan diteliti oleh ilmu komunikasi. 

Hal ini ditegaskan di dalam internasional encyclopedia bahwa 

komunikasi massa terbatas pada proses penyebaran pesan melalui 

media massa, yakni surat kabar, TV, film, iklan, majalah dan buku, 

tidak mencakup proses  komunikasi tatap muka yang tidak kurang 

pentingnya terutama dalam kehidupan organisasi. 

Rahmat dalam Winarni, (2003:6) menjelaskan komunikasi 

massa merupakan jenis komunikasi yang ditunjukkan kepada sejumlah 

khalayak yang tersebar heterogen, dan anonim melalui media 

cetak/elektronik sehingga pesan yang sama dapat diterima secara 

serentak. 

Menurut De Vito dalam Nurudin (2007:11) yang dimaksud 

dengan komunikasi massa adalah: 
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“Pertama, komunikasi massa adalah komunikasi yang 

ditunjukkan kepada massa, pada khalayak yang luar biasa 

banyaknya. Ini tidak berarti khalayak meliputi semua penduduk 

atau semua orang yang membaca atau semua orang yang 

menonton, agaknya ini berarti khalayak itu besar dan pada 

umunya agak sukar didefinisikan. Kedua, komunikasi massa 

adalah komunikasi yang disalurkan oleh pemancar-pemancar 

Audio atau Audio Visual. Komunikasi massa barangkali akan 

lebih mudah dan logis apabila didefinisikan menurut  bentuknya 

(televisi, radio, surat kabar, majalah, film, buku dan pita”. 

 

Sedangkan menurut Black dan Whitney dalam Nurudin 

(2007:12) menjelaskan komunikasi massa adalah sebuah proses di 

mana pesan-pesan yang diproduksi secara massal/tidak sedikit itu 

disebarkan kepada massa penerima pesan yang luas, anonim dan 

heterogen. 

Winarni (2003:5) menjelaskan berkaitan dengan 5 (lima) 

komponen variabel yang terkandung dalam setiap tidakan komunikasi 

massa adalah: 

1. Sumber komunikasi 

Yaitu merupakan suatu organisasi kompleks yang mengeluarkan 

biaya besar untuk menyusun dan mengirimkan pesan 

2. Khalayak 

Komunikasi yang ditujukan kepada massa, yaitu khalayak yang 

jumlahnya besar yang bersifat heterogen dan anonim. 

3. Pesan 

Pesan dalam komunikasi massa bersifat umum, setiap orang dapat 

mengetahui pesan-pesan komunikasi massa dari media massa. 
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4. Proses 

Ada dua proses dalam komunikasi massa 

a. Komunikasi massa memproses satu arah (proses mengalirnya 

pesan). Komunikasi ini berjalan dari sumber ke penerima pesan 

tidak secara langsung dikembalikan kecuali dalam bentuk umpan 

balik tertunda 

b. Komunikasi merupakan proses pesan dan arah (proses seleksi). 

Baik media maupun khalayak melakuka seleksi. Media menyeleksi 

khalayak sasaran/penerima menyeleksi dari semua media yang ada 

pesan makna yang akan mereka ikuti. 

5. Konteks 

Berlangsung dalam suatu konteks sosial, media mempengaruhi 

konteks masyarakat dan konteks sosial masyarakat mempengaruhi 

media. 

 

E.2.  Televisi Sebagai Medium Komunikasi Massa 

“Komunikasi massa adalah jenis komunikasi yang ditujukan 

kepada sejumlah khalayak yang tersebar, heterogen, dan anonim, 

melalui media cetak atau elektronik sehingga pesan yang sama dapat 

diterima secara serentak dan sesaat” (Winarni, 2003;6). 

Televisi dikatakan sebagai medium komunikasi massa dapat 

dilihat dari karakteristiknya, yaitu : 
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1. Berlangsung satu arah 

2. Komunikatornya melembaga 

3. Pesannya bersifat umum 

4. Sasarannya menimbulkan keserampakan  

5. Komunikannya heterogen 

Televisi merupakan perkembangan teknologi yang menyangkut 

beberapa aspek dari penerapan teknologi yang akan membawa 

implikasi kehidupan social dan sumber daya manusia. Jaringan dan 

struktur industri telekomunikasi dapat mempengaruhi struktur ekonomi 

dan masyarakat. Dari segi kultur, televisi dapat memancing perubahan 

nilai sosial budaya, sikap, perluasan wawasan dan lain sebagainya. 

Sedangkan Effendy (2000: 22) menyatakan bahwa televisi 

merupakan paduan audio dari segi penyiarannya (broadcast) dan video 

dari segi gambar bergeraknya (moving images). Jelasnya isyarat televisi 

(television signals) terdiri dari dua bagian yang terpadu, yakni saluran 

suara yang termodulasikan sacara frekuensi (frequecy modulated sound 

channel) dan saluran video (video channel). 

Sebagaimana dikemukakan pada pembahasan sebelumnya bahwa 

televisi merupakan salah satu media komunikasi yang banyak digemari 

masyarakat karena dapat mendengar suatu informasi sekaligus dapat 

melihat proyeksi dari suatu kejadian secara langsung walaupun mereka 

berada di tempat yang jauh. Dalam hal ini televisi mempunyai fungsi 
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yang sangat urgent dalam menyampaikan berbagai informasi kepada 

seluruh masyarakat yang merupakan misi utamanya. 

 

E.2.1.  Sifat dan Ciri Medium Televisi 

Menurut Effendy (2000: 22) ciri-ciri televisi lebih lanjut 

dapat kita lihat pada klasifikasi sebagai berikut : 

a. Pesan yang disampaikan bersifat umum 

Pesan yang disampaikan secara terbuka untuk publik, bukan 

untuk individu ataupun kelompok, khalayak dari televisi ini 

jumlahnya sangat besar dan heterogen baik dari segi umur, 

pendidikan, agama, jenis kelamin dan suku bangsa serta 

wilayah tempat mereka tinggal. 

b. Komunikan atau khalayak bersifat heterogen 

Komunikasi massa televisi terjadi dari orang-orang yang 

heterogen, yakni penduduk yang bertempat tinggal dalam 

kondisi berbeda, dengan kebudayaan beragam, berasal dari 

berbagai lapisan masyarakat, serta memiliki pekerjaan yang 

berjenis-jenis, sehingga mereka memiliki kepentingan 

berbeda, standar hidup, derajat kehormatan,  kekuasaan dan 

nilai-nilai yang berbeda pula. 
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c. Media televisi menimbulkan keserempakan 

Keserempakan kontak dengan sejumlah besar penduduk 

dalam jarak yang jauh dari komunikator, dan penduduk 

tersebut satu sama lainnya berada dalam keadaan terpisah.  

d. Hubungan komunikator dan komunikan bersifat non-pribadi 

Dalam komunikasi massa televisi hubungan  antara 

komunikator dan komunikan bersifat non-pribadi, karena 

komunikan yang anonim dicapai oleh orang-orang yang 

dikenal hanya dalam peranannya yang bersifat umum sebagai 

komunikator.  

 

E.2.2.  Fungsi Televisi 

Kehadiran media televisi di tengah-tengah masyarakat 

memiliki beberapa fungsi menurut Effendy, diantaranya adalah 

sebagai berikut (Effendy, 2000:31): 

a. Sarana informasi 

Dalam media televisi, berita yang ditayangkan televisi 

merupakan media informasi 

b. Sarana pendidikan 

Dalam hal ini televisi memuat berita-berita yang 

mengandung pengetahuan. 
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c. Sarana hiburan 

Mengenai hal ini memang jelas pada televisi, film dan 

rekaman suara.  

d. Fungsi mempengaruhi 

Fungsi mempengaruhi di sini merupakan implementasi dari 

komunikasi persuasif oleh media massa.  

 

E.2.3.  Program Televisi 

Stasiun televisi setiap harinya menyajikan berbagai jenis 

program yang jumlahnya sangat banyakdan jenisnya sangat 

beragam. Pada dasarnya apa saja bisa dijadikan program untuk 

ditayangkan di televisi selama program itu menarik dan disukai 

audien, dan selama tidak bertentangan dengan kesusilaan, 

hukum dan peraturan yang berlaku. 

Dalam bukunya, Morrisan M.A (2009:199) membedakan 

program televisi menjadi dua berdasarkan jenisnya, yaitu: 

1) Program Informasi (Berita) 

Program informasi di televisi memberikan informasi 

untuk memenuhi rasa ingin tahu audien terhadap suatu hal. 

Program informasi adalah segala jenis siaran yang 

tujuannya untuk memberikan tambahan pengetahuan 

(informasi) kepada khalayak / audien. 
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a) Berita Keras (Hard News) 

Berita keras adalah segala informasi penting dan 

menarik yang harus segera disiarkan oleh media 

penyiaran karena sifatnya harus segera ditayangkan 

agar dapat diketahui khalayak / audien secepatnya. 

Berita keras disajikan dalam suatu program berita yang 

berdurasi mulai dari beberapa menit saja (misalnya 

breaking news) hingga program berita yang berdurasi 

30 menit, bahkan satu jam. Berita keras dapat dibagi ke 

dalam beberapa bentuk yaitu: 

1. Straight News 

Straight news berarti berita “langsung”, yaitu suatu 

berita yang singkat (tidak detail) dengan hanya 

menyajikan informasi terpenting saja yang 

mencakup 5W+1H (who, what, where, when, why, 

dan how) terhadap suatu peristiwa yang 

diberitakan. Berita jenis ini sangat terikat waktu 

(deadline) karena informasinya sangat cepat basi 

jika terlambat disampaikan kepada audien. 

2. Feature 

Feature adalah berita ringan namun menarik. 

Menarik disini adalah informasi yang lucu, unik, 

aneh, menimbulkan kekaguman, dan sebagainya. 
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Pada dasarnya berita-berita semacam ini dapat 

dikatakan sebagai soft news karena tidak terlalu 

terikat dengan waktu penayangan, namun karena 

durasinya singkat (kurang dari lima menit) dan 

menjadi bagian dari program berita, maka feature 

masuk ke dalam hard news.  

3. Infotainment  

Infotainment adalah berita yang menyajikan 

informasi mengenai kehidupan orang-orang yang 

dikenal masyarakat (celebrity), dan karena 

sebagian besar dari mereka bekerja pada industri 

hiburan, seperti pemain film / sinetron, penyanyi 

dan sebagainya, maka berita mereka disebut 

infotainment.  

b) Berita Lunak (Soft News) 

Berita lunak atau soft news adalah segala informasi 

yang penting dan menarik yang disampaikan secara 

mendalam (in- depth) namun tidak bersifat harus segera 

ditayangkan. Program yang masuk ke dalam kategori 

berita lunak, yaitu: 

1. Current Affair 

Current affair adalah program yang menyajikan 

informasi yang terkait dengan suatu berita penting 
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yang muncul sebelumnya namun dibuat secara 

lengkap dan mendalam. Batasan waktunya adalah 

selama isu yang dibahas masih mendapat perhatian 

dari audien. Misalnya, program yang menayangkan 

cerita mengenai kehidupan masyarakat setelah 

ditimpa bencana alam dahsyat seperti gempa bumi 

atau Tsunami. 

2. Magazine 

Magazine adalah program yang menampilkan 

informasi ringan namun mendalam atau dengan 

kata lain magazine adalah feature dengan durasi 

yang lebih panjang. Magazine lebih menekankan 

pada aspek menarik suatu informasi ketimbang 

aspek pentingnya, biasanya berdurasi 30 menit atau 

satu jam dan dapat terdiri dari hanya satu topik 

atau beberapa topik. 

3. Dokumenter 

Dokumenter adalah program informasi yang 

bertujuan untuk pembelajaran dan pendidikan 

namun disajikan dengan menarik. Gaya atau cara 

penyajian dokumenter sangat beragam dalam hal 

teknik pengambilan gambar, teknik editing, dan 

teknik penceritaannya. Misalnya program 



16 
 

dokumenter yang menceritakan mengenai suatu 

tempat, kehidupan atau sejarah suatu masyarakat.  

4. Talk Show 

Talk show adalah program yang menampilkan satu 

atau beberapa orang untuk membahas suatu topik 

tertentu yang dipandu oleh seorang pembawa acara 

(host). Mereka yang diundang adalah orang-orang 

yang berpengalaman langsung dengan peristiwa 

atau topik yang diperbincangkan atau mereka yang 

ahli dalam masalah yang tengah dibahas. 

Perbedaan antara Hard News dan Soft News berdasarkan sifatnya : 

Hard News Soft News 

Harus ada peristiwa terlebih dahulu. Tidak mesti ada peristiwa terlebih 

dahulu. 

Peristiwa harus aktual (baru terjadi). Tidak mesti aktual. 

Harus segera disiarkan. Tidak bersifat segera ( timeless ). 

Mengutamakan informasi terpenting 

saja. 

Menekankan pada detail. 

Tidak menekankan sisi human interest. Sangat menekankan segi human 

interest. 

Laporan tidak mendalam (singkat). Laporan bersifat mendalam. 

Teknik penulisan piramida tegak. Teknik penulisan piramida terbalik. 

Ditayangkan dalam program berita. Ditayangkan dalam program lainnya. 

Sumber : Morissan M.A (2009:212) 
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E.2.4.  Khalayak (Audiens) 

Kata khalayak sangat akrab sebagai istilah kolektif dari 

penerima dalam model urutan sederhana dari proses komunikasi 

massa (sumber, saluran, pesan, penerima, efek) yang dibuat oleh 

para pelopor di bidang penelitian media (misalnya lihat 

Schramm, 1955). Ini merupakan istilah yang dipahami oleh 

praktisi media sebagaimana pula teoritis dan dipahami oleh 

pengguna media sebagai deskripsi yang jelas atas diri mereka 

sendiri Meskipun demikian, di luar penggunaan logis, masih 

terdapat banyak ruang untuk perbedaan makna dan perselisihan 

teoritis. Hal ini utamanya berakar dari fakta bahwa sebuah kata 

tunggal diterapkan ke dalam realitas yang kompleks dan makin 

beragam terbuka atas alternatif, dan formulasi yang bersaing. 

Telah disarankan bahwa apa yang terjadi adalah kegagalan 

rujukan untuk kata khalayak dalam penelitian komunikasi balk 

dari ilmu sosial maupun kemasyarakatan (Biocca, 1988a: 103). 

Dengan kata lain. kita menyimpan kata yang akrab, tetapi 

maknanya akan hal tersebut menghilang (McQuail, 2011:144). 

Untuk permulaan, konsep khalayak menunjukkan adanya 

sekelompok pendengar atau penonton yang memiliki perhatian, 

reseptif, tetapi relatif pasif yang terkumpul dalam latar yang 

kurang lebih bersifat publik. Penerimaan sesungguhnya dari 

media: massa sangat beragam dan merupakan pengalaman yang 
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berantakan dengan hanya sedikit konsistensi dan tidak cocok 

dengan versi ini. Hal ini terutama berlaku pada saat mobilitas, 

individualisasi, dan berlipatgandanya penggunaan media. 

Kedua, munculnya media baru telah memperkenalkan sejumlah 

bentuk baru perilaku, melibatkan interaktivitas dan pencarian, 

alih-alih menonton atau mendengarkan saja. Ketiga, batasan 

antara produsen dan khalayak telah menjadi kabur karena 

alasan-alasan yang telah diberikan sebelumnya (McQuail, 

2011:144). 

Dalam setiap bentuk komunikasi, melalui media apa pun, 

komunikator akan menyesuaikan pesan dengan latar belakang 

komunikannya. Namun, untuk komunikasi melalui media 

elektronik, khususnya televisi, faktor penonton / pemirsa perlu 

mendapat perhatian lebih. Komunikator harus memahami 

kebiasaan dan minat pemirsa baik yang termasuk kategori anak-

anak, remaja, dewasa maupun orang tua. Hal ini berkaitan 

dengan materi pesan dan jam penayangan. Kebiasaan dan minat 

biasanya dapat diketahui melalui hasil survey, jadi setiap acara 

yang ditayangkan benar-benar berdasarkan kebutuhan pemirsa. 

Segmentasi audien adalah suatu strategi untuk memahami 

struktur audien. Bagaimana menyeleksi audien sangat 

ditentukan bagaimana pengelola media penyiaran melihat 

audien itu sendiri. Audien yang dilihat oleh dua orang yang 
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berbeda, yang didekati oleh metode segmentasi yang berbeda 

akan menghasilkan peta audien yang berbeda pula. Segmentasi 

merupakan satu kesatuan dengan targeting dan positioning. 

Targeting atau target audien adalah persoalan bagaimana 

memilih, menyeleksi dan menjangkau audien sasaran dan 

promosi. Setelah audien sasaran dipilih, maka proses selanjutnya 

adalah melakukan positioning yaitu suatu strategi komunikasi 

yang berhubungan dengan bagaimana khalayak / audien 

menempatkan suatu produk, merek atau perusahaan di dalam 

otaknya, sehingga khalayak / audien memiliki penilaian tertentu. 

Menentukan target audien adalah tahap selanjutnya dari 

strategi pemasaran penyiaran. Target audien adalah memilih 

satu atau beberapa segmen audien yang akan menjadi fokus 

kegiatan-kegiatan pemasaran program dan iklan. Targeting 

mempunyai dua fungsi sekaligus yaitu menyeleksi audien 

sasaran sesuai dengan kriteria-kriteria tertentu dan menjangkau 

audien sasaran tersebut (reaching). 

Audien sasaran adalah orang-orang yang menginginkan 

diri mereka terekspos oleh informasi atau hiburan yang 

ditawarkan media kepada mereka. Dalam hal ini perlu diketahui 

bahwa audien melakukan suatu proses yang disebut dengan 

selektive exposure artinya audien secara aktif memilih mau atau 
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tidak mengekspos dirinya terhadap informasi (McQuail, 

2011:144). 

Istilah “audiens media” berlaku universal secara sederhana 

dapat diartikan sebagai sekumpulan orang yang menjadi 

pembaca, pendengar, pemirsa berbagai media atau komponen 

isinya (McQuail, 1989: 201). 

Audiens merupakan kolektivitas yang terbentuk baik 

sebagai tanggapan terhadap isi media dan didefinisikan 

berdasarkan perhatian pada isi itu maupun sesuatu yang sudah 

ada dalam kehidupan social dan kemudian dilayani oleh provisi 

media tertentu.  

Asal historis gejala audiens telah memainkan peran yang 

besar dalam pembentukan berbagai penerapan konsep audiens. 

Semula audiens adalah sekumpulan penonton drama, permainan 

dan tontonan, yaitu penonton pertunjukkan hal yang telah 

mengambil berbagai bentuk yang tidak serupa dalam peradaban 

dan tahapan sejarah yang berbeda.  

Audiens merupakan pertemuan publik, berlangsung dalam 

rentang waktu tertentu dan terhimpun bersama oleh tindakan 

individual untuk memilih secara suka rela sesuai dengan 

harapan tertentu bagi maslahat menikmati, mengagumi, 

mempelajari, merasa gembira tegang, kasihan, atau lega. 

Audiens juga dapat atau memang dikendalikan oleh pihak yang 
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berwenang dan karenanya merupakan bentuk perilaku kolektif 

yang dilembagakan. (McQuail, 1989: 202). 

Segmentasi audien adalah suatu konsep yang sangat 

penting dalam mengembangkan bisnis penyiaran (Morissan, 

2005:148). Pembagian segmentasi audien terbagi menjadi tiga, 

dan akan disajikan dalam tabel seperti berikut: 

Segmentasi audien / khalayak 

Segmentasi  Deskripsi  

Demografi  Khalayak / audien dibeda-bedakan berdasarkan 

karakteristik demografi seperti usia, gender, 

pendidikan, pekerjaan, dan sebagainya. 

Geografis  Khalayak / audien dibeda-bedakan berdasarkan 

wilayah tempat tinggalnya, misalnya wilayah 

dalam suatu negara, pulau provinsi, kota dan 

desa.  

Geodemografis  Khalayak / audien yang tinggal di suatu 

wilayah geografis tertentu diyakini memiliki 

karakter demografi yang sejenis (namun 

wilayah geografis harus sesempit mungkin, 

misalnya kawasan-kawasan pemukiman atau 

kelurahan). 
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Khalayak atau audience merupakan produk konteks sosial 

(yang mengarah pada kepentingan budaya, pemahaman, dan 

kebutuhan informasi yang sama) serta respons kepada pola 

pasokan media tertentu. Sering kali keduanya berada pada saat 

yang bersamaan, ketika sebuah media dirancang untuk menarik 

anggota kategori sosial tertentu atau penduduk di wilayah 

tertentu. Penggunaan media juga mencerminkan pola yang lebih 

luas dari penggunaan waktu, ketersediaan, gaya hidup dan 

rutinitas sehari-hari. 

Nightingale (2003) mengajukan tipologi baru yang 

menangkap fitur utama dari keragaman yang baru, menyatakan 

empat jenis sebagai berikut: 

1. Khalayak sebagai kumpulan orang-orang. Utamanya, 

kumpulan ini diukur ketika menaruh perhatian pada 

tampilan media atau produk tertentu pada waktu yang 

ditentukan. Inilah yang dikenal sebagai 'penonton'. 

2. Khalayak sebagai orang-orang yang ditujukan. Merujuk 

pada kelompok orang yang dibayangkan oleh komunikator 

serta kepada siapa konten dibuat. Hal ini juga diketahui 

sebagai khalayak yang 'terlibat' atau 'terinterpelasi'. 

3. Khalayak sebagai yang berlangsung. Pengalaman penerimaan 

sendirian atau dengan orang lain sebagai peristiwa 

interaktif dalam kehidupan sehari-hari, berlangsung dalam 
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konteks tempat atau fitur lain. 

Khalayak sebagai pendengar atau audisi. Utamanya 

merujuk pada pengalaman khalayak yang berpartisipasi, ketika 

khalayak ditempelkan di dalam sebuah pertunjukkan atau 

diperbolehkan untuk berpartisipasi melalui alat yang jauh atau 

memberikan respons di saat yang bersamaan (McQuail, 

2011:145). 

 

E.2.5. Khalayak Sebagai Pasar 

Merencanakan dan mengatur kegiatan menonton dan 

mendengarkan sebagaimana pula pertunjukan itu sendiri. 

Peristiwa dengan karakter yang publik dan populer. Konten 

penampilan yang sekuler (karenanya tidak religius) untuk 

hiburan, pendidikan, dan pengalaman emosional yang 

termediasi. Tindakan pilihan dan perhatian individual yang 

sukarela. Spesialisasi dari peranan pengarang, penampil, dan 

penonton. Lokasi fisik dari penampilan dan pengalaman 

penonton.  

Khalayak sebagai sekelompok penonton untuk peristiwa 

publik dari jenis yang sekular telah terlembaga sejak lebih dari 

2000 tahun yang lalu. Mereka memiliki budaya dan aturan 

tersendiri, pengharapan mengenai waktu, tempat, dan konten 
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pertunjukan. Kondisi untuk masuk, dan seterusnya. Hal ini 

secara umum merupakan fenomena perkotaan, sering kali 

dengan dasar komersial, dan konten yang bervariasi menurut 

kelas dan status sosial. Karena karakternya yang publik, perilaku 

khalayak tunduk pada pengawasan dan kontrol sosial. 

Khalayak media massa modern berbagi beberapa ciri yang 

sama, tetapi juga sangat berbeda dalam beberapa hal. Khalayak 

media massa lebih beragam, dalam ha. konten yang tersedia dan 

perilaku sosial yang terlibat. Tidak ada elemen perkumpulan 

publik. Khalayak tetap berada dalam kondisi yang 

berkelanjutan, alih-alih terbentuk sewaktu-waktu untuk 

pertunjukan tertentu. Khalayak media massa tertarik pada 

pasokan konten untuk memenuhi kepuasan alih-alih terbentuk 

dalam respons terhadap pertunjukan atau ketertarikan berkala. 

Semakin dipikirkan, semakin kurang relevan dari konsep yang 

asli. Dalam beberapa budaya linguistik selain Inggris, istilah 

publik lebih umum digunakan alih-alih khalayak. Akan tetapi, 

hal ini juga memiliki sejumlah keterbatasan, termasuk fakta 

bahwa sebagian besar penggunaan media tidaklah bersifat 

publik dalam makna utama yang berkaitan dengan ini. 

Meskipun banyak pengamat yang berkomentar mengenai 

kemungkinan baru yang luar biasa untuk meraih begitu banyak 

orang yang tersebar dengan sangat cepat melalui pers, film, atau 
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radio. Pembentukan teoritis yang pertama dari konsep khalayak 

media berasal dari pemikiran yang lebih luas dari perubahan 

sifat dasar kehidupan sosial dalam masyarakat modern. 

Sebagaimana yang telah dibahas dalam Bab 3 (buku 1), Herbert 

Blumer (1993) pertama kali memyediakan kerangka eksplisit di 

mana khalayak  dapat digambarkan sebagai bentuk baru 

kolektivitas yang dimungkinkan oleh kondisi masyarakat 

modern. la menyebut fenomena ini sebagai massa dan 

membedakannya dari bentuk sosial yang lebih tua-terutama 

kelompok, kerumunan, dan publik. 

Khalayak massa adalah besar, heterogen, dan sangat 

tersebar, dan anggotanya tidak saling mengenal dan tidak dapat 

mengenal satu sama lain. Pandangan mengenai khalayak massa 

yang lain kurang berupa penggambaran realitas daripada 

penekanan jenis-jenis tertentu dari kondisi produksi dan 

distribusi massal dari berita dan hiburan. Ketika digunakan oleh 

komentator awal, istilah ini secara umum memiliki konotasi 

yang buruk, mencerminkan pandangan yang negatif dari selera 

populer dan budaya massa. 

Pers dan film telah terbentuk sebagai bisnis yang 

menguntungkan ketika penyiaran membuat penampilannya yang 

kurang meyakinkan pada tahun 1920-an. Khalayak radio dan 

televisi secara cepat terbentuk ke dalam pasar konsumen yang 

http://modern.la/
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penting bagi piranti keras dan lunak. Pada pandangan pertama, 

pernyataan pasar media yang sering digunakan terlihat 

menawarkan alternatif yang lebih objektif daripada yang lain, 

istilah yang lebih sarat nilai untuk menggambarkan fenomena 

khalayak. Ketika media menjadi bisnis yang semakin besar, 

istilah 'pasar' pun dimunculkan. Istilah ini dapat 

menggambarkan wilayah yang dilayani oleh media, kategori 

sosial-demografis, atau konsumen nyata maupun potensial dari 

layanan atau produk media tertentu. Istilah ini dapat 

didefinisikan sebagai sekumpulan konsumen nyata atau 

potensial dari layanan dan produk media dengan profil sosial-

ekonomi yang diketahui. 

Meskipun konsep pasar adalah pragmatis dan diperlukan 

bagi industri media dar untuk menganalisis ekonomi media, 

konsep ini juga problematis dan tidak benar-benar bebas nilai. 

Konsep ini memperlakukan khalayak sebagai sekumpulan 

konsumen alihalih sebagai kelompok atau publik. Konsep ini 

menghubungkan pengirim dan penerima dalam hubungan yang 

bersifat kalkulatif' alih-alih normatif atau sosial, dan sebagai 

transaksi tunai antara produsen dan konsumen alih-alih sebagai 

hubungan komunikasi. Konsep ini mengabaikan hubungan 

sosial internal antara individual karena hal ini kurang penting 

bagi penyedia jasa. Hal ini mengutamakan kriteria sosial-
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ekonomi dan berfokus pada konsumsi media alih-alih 

penerimaan. 

Komunikasi efektif dan kualitas pengalaman khalayak 

merupakan hal kedua dalam pemikiran pasar. Kepentingan dari 

pengalaman khalayak untuk ranah publik yang lebih besar juga 

kurang ditekankan. Pandangan atas khalayak sebagai pasar 

secara tidak terhindarkan merupakan pandangan dari media' 

terutama pemilik dan manajer dan di dalam istilah wacana 

industri media. Orang-orang dalam khalayak biasanya tidak 

memiliki kesadaran bahwa diri mereka sendiri termasuk ke 

dalam pasar, dan wacana pasar dalam hubungan kepada 

khalayak adalah manipulatif secara tersirat. 

Dalam sebuah gerakan yang inovatif dan canggih, Dallas 

Smythe dari Kanac (1977) melahirkan teori yang menyatakan 

bahwa khalayak sebetulnya bekerja untuk pengiklan (dengan 

demikian, untuk pada penekan mereka yang utama). Mereka 

melakukan hal tersebut dengan memberikan waktu luang 

mereka untuk menonton media yang hasilnya kemudian 

dipaketkan dan dijual oleh media kepada pengiklan sebagai jenis 

komoditas yang baru. Keseluruhan sistem televisi komersial dan 

bergantung pada ekstraksi nilai lebih dari khalayaknya yang 

dieksploitasi secara ekonomi. Khalayak yang sama harus 

membayar lagi untuk media, melalui biaya tambahan yang 
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diberikan kepada barang yang diiklankan. Ini adalah teori yang 

cerdik. dan meyakinkan yang mengungkap fenomena khalayak 

massa dalam sudut pandang yang baru (lihat Jhally dan Livant, 

1986). Dapat dipercaya untuk menganggap bahwa media 

membutuhkan khalayak mereka lebih daripada khalayak 

membutuhkan media dan juga terdapat alasan untuk memandang 

penelitian khalayak utamanya sebagai alat untuk kontrol dan 

pengaturan tertutup (sebut saja manipulasi) dari khalayak media 

Dalam kaitannya dengan televisi, industri media secara 

rutin mengubah khalayak televisi yang sebenarnya ke dalam 

kepingan informasi komersial yang disebut rating (Ang, 1991). 

Rating digambarkan sebagai pembentukan dasar untuk standar 

yang disetujui di mana pengiklan dan jaringan televisi membeli 

dan menjual komoditas khalayak (1991: 54). Ang mengingatkan 

kita bahwa menonton televisi adalah praktik budaya yang 

berkelanjutan dari hari ke hari yang melibatkan jutaan orang dan 

wacana rating bertindak untuk menangkap dan meliputi praktik 

menonton dari semua orang ini dalam sebuah konstruksi 

khalayak televisi yang singular, objektif, dan efektif. Komentar 

ini intinya adalah menganggap pandangan industri terhadap 

khalayak sebagai sesuatu yang secara intrinsik menyebabkan 

dehumanisasi dan eksploitatif. Lagi-lagi, hal ini mencerminkan 

pandangan bahwa media massa komersial dilayani oleh 
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khalayaknya alih-ailh sebaliknya. Ang (1991) berpendapat 

bahwa lembaga media tidak memiliki kepentingan yang 

sebenarnya untuk mengenal khalayaknya, hanya untuk 

membuktikan mereka ada melalui sistem dan teknik pengukuran 

(misalnya people meter) yang meyakinkan klien mereka, tetapi 

tidak pernah menangkap esensi sesungguhnya dari khalayak. 

Sebagian besar kritik yang serupa diterapkan pada Internet, di 

mana rating juga dikejar dengan giat meskipun dalam istilah 

yang lebih baru dan mendetail (McQuail, 2011:147-149). 

Ciri teoritis utama dari khalayak sebagai pasar adalah sebagai 

berikut : 

1. Khalayak merupakan kumpulan dari banyak konsumen, 

baik konsumen nyata maupun konsumen potensial. 

2. Anggota khalayak tidak saling berkaitan satu sama lain dan 

tidak memiliki identitas diri bersama. 

3. Batasan yang ditentukan kepada khalayak umumnya 

berdasarkan kriteria sosial-ekonomi. 

4. Khalayak adalah objek pengaturan dan kontrol oleh media. 

5. Pembentukannya bersifat sementara. 

6. Kepentingan publik adalah sesuatu yang dinomorduakan. 

7. Hubungan khalayak dengan media adalah saling 

perhitungan dan bukan berdasarkan moral 
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E.2.6.  Tujuan dari Penelitian Khalayak 

Karena khalayak selalu menjadi kategori yang 

dipertentangkan, tidak mengherankan bahwa tujuan melakukan 

penelitian terhadap khalayak sangat beragam dan cenderung tidak 

konsisten. Semua penelitian berbagi karekteristik umum yang 

membantu mengonstruksi; menempatkan; atau mengidentifikasi 

identitas sosial lain yang tidak berbentuk, selalu berubah, dan 

tidak diketahui. Akan tetapi, metode yang digunakan dan 

konstruksi yang diraih mengenai khalayak dan penggunaan di 

mana mereka berada terpisah sangat jauh. Terlepas dari tujuan 

pembentukan teori, kita dapat mengelompokkan tujuan 

penelitian dalam kaitannya dengan penggunaan utama di mana 

informasi mengenai khalayak dapat diletakkan. Tujuan dari 

penelitian khalayak itu sendiri dibedakan menjadi : 

1. Tujuan media-sentris 

a. Mengukur jangkauan nyata dan potensial untuk 

tujuan pembukuan dan uang (penjualan dan rating). 

b. Mengatur perilaku pilihan khalayak. 

c. Mencari kesempatan pasar khalayak yang baru. 

d. Menguji produk dan meningkatkan efektivitas 

dari perspektif pengirim. 

2. Tujuan khalayak-sentris 

a. Memenuhi tanggung jawab untuk melayani khalayak. 
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b. Mengevaluasi kinerja media dari perspektif khalayak. 

c. Mengelompokkan motif khalayak untuk pilihan dan 

penggunaan. 

d. Mengungkap interpretasi makna dari khalayak. 

e. Mendalami konteks penggunaan media. 

f. Menilai efek yang sebenarnya dari khalayak. 

Barangkali pembagian tujuan yang paling fundamental 

adalah antara tujuan industri media dengan mereka yang 

mengambil perspektif dan `sisi' khalayak. Penelitian dapat 

merepresentasikan suara khalayak, atau berbicara atas nama 

khalayak. Walaupun tidak dapat diyakinkan bahwa penelitian 

mengenai khalayak akan sungguh-sungguh melayani khalayak, 

untuk sementara waktu kita memandang tujuan penelitian yang 

berbeda seiring dengan perluasannya sepanjang dimensi yang 

berkisar antara kontrol kepada khalayak hingga otonomi 

khalayak (McQuail, 2011:150). 

 

E.2.7.  Khalayak Media 

Khalayak media di identifikasikan melalui pilihan dari 

jenis media tertentu-sebagaimana dalam khalayak televisi atau 

publik yang pergi ke bioskop. Penggunaan awal semacam itu 

adalah dalam ekspresi pembacaan publik, minoritas kecil yang 
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dapat dan memang membaca buku ketika literasi belum terlalu 

umum. Rujukannya biasanya adalah mereka yang perilaku atau 

persepsi dirinya mengidentifikasi mereka sebagai pengguna 

yang reguler dan ditarik oleh media yang bersangkutan. 

Masing-masing media-surat kabar, majalah, film, radio, 

televisi, fonogram-telah harus membangun kelompok konsumen 

baru atau para pengabdi, dan proses tersebut dilanjutkan dengan 

penyebaran media baru; misalnya Internet atau multimedia. 

Tidaklah terlalu bermasalah untuk menempatkan sekelompok 

orang yang relevan dengan cara ini, tetapi semakin lama 

karakterisasi dari khalayak ini sering kali kasar dan tidak tepat, 

berdasarkan kategori sosial demografis yang luas. 

Jenis khalayak ini dekat dengan gagasan akan khalayak 

massa' sebagaimana yang digambarkan di atas karena sering kali 

sangat besar, tersebar, dan heterogen, tanpa pengaturan, atau 

struktur internal. Hal ini juga serupa dengan gagasan umum dari 

pasar untuk jenis layanan konsumen tertentu. Saat ini, sebagian 

besar khalayak semacam itu sangat tumpang tindih, sehingga 

hanya terdapat sedikit perbedaan yang terlibat, kecuali dalam hal 

hubungan subjektif dan frekuensi atau intensitas penggunaan 

yang relatif. Khalayak dari media massa manapun sering kali 

identik dengan khalayak bagi yang lain. 
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Khalayak terus-menerus membedakan antarmedia menurut 

penggunaan sosial dan fungsi tertentu atau menurut anggapan 

keuntungan dan kerugian masingmasing. Media memiliki 

gambaran yang cukup penting (Perse dan Courtright, 1992). 

Riset menunjukkan bahwa beberapa media dapat digantikan satu 

sama lain untuk tujuan tertentu, sementara yang lain memiliki 

kegunaan yang khusus (Katz et al., 1973). Persaingan antara 

media yang berbeda untuk khalayak dan pendapatan iklan 

sangat ketat dan perbedaan-perbedaan ini berperan. 'Khalayak 

media' merupakan konsep penting untuk mereka yang ingin 

menggunakan media untuk tujuan iklan dan kampanye lainnya 

meskipun kurangnya eksklusivitas. Keputusan penting dalam 

iklan sering kali berkaitan dengan bauran media (media mix) 

pembagian anggaran iklan di antara sekian alternatif, meneliti 

karekteristik masing-masing media, khalayak yang dijangkau, 

dan kondisi penerimaan (McQuail, 2011:159). 

 

E.3.  Komunikasi Antarbudaya 

Para ilmuwan sosial mengakui bahwa budaya dan komunikasi itu 

mempunyai hubungan timbal balik. Budaya menjadi bagian dari 

perilaku komunikasi, dan komunikasi pun turut menentukan, 

memelihara, mengembangkan atau mewariskan budaya. Ketika kita 
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berkomunikasi dengan orang-orang lain, kita dihadapkan dengan 

bahasa-bahasa, aturan-aturan, dan nilai-nilai yang berbeda. 

Komunikasi antarbudaya terjadi bila produsen pesan adalah 

anggota suatu budaya dan penerima pesannya adalah anggota suatu 

budaya lainnya. (Mulyana, 2006 : 20). Pesan dalam komunikasi 

antarbudaya merupakan simbol-simbol yang di dalamnya terkandung 

karakteristik komunikator yang terlihat atau terdengar dalam 

pengalaman proses komunikasi antarpribadi di antara mereka yang 

berbeda etniknya.  

Komunikasi antarbudaya melibatkan berbagai peserta komunikasi 

yang berasal dari latar belakang kebudayaan yang berbeda-beda dalam 

sebuah ruang yang sangat luas. (Lliliweri, 2003 :20). 

Konsep-konsep dalam komunikasi antarbudaya, yaitu: 

a. Etnik 

Etnik adalah sebuah himpunan manusia (subkelompok manusia) 

yang dipersatukan oleh suatu kesadaran atas kesamaan sebuah 

kultur atau subkultur tertentu, atau karena kesamaan ras, agama, 

asal usul bangsa, bahkan peran dan fungsi tertentu.  

b. Ras 

Ras adalah himpunan manusia dari suatu masyarakat yang 

dicirikan oleh kombinasi karakteristik fisik, genetika keturunan, 

atau kombinasi dari faktor-faktor tersebut yang memudahkan kita 

untuk membedakan subkelompok itu dengan kelompok yang lain. 
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c. Etnosentrisme / Rasisme 

Etnosentrisme mengandung pengertian bahwa setiap kelompok 

etnik atau ras mempunyai semangat dan ideologi untuk 

menyatakan bahwa kelompoknya lebih superior daripada 

kelompok etnik atau ras lain. 

d. Prasangka 

Prasangka adalah sikap antipati yang didasarkan pada kesalahan 

generalisasi tidak luwes yang diekspresikan sebagai perasaan. 

Prasangka juga dapat diarahkan kepada sebuah kelompok secara 

keseluruhan, atau kepada seseorang hanya karena orang itu adalah 

anggota kelompok tersebut. 

e. Multikulturalisme 

Multikulturalisme merupakan suatu paham atau situasi-situasi 

kondisi masyarakat yang tersusun dari banyak kebudayaan. 

f. Keragaman budaya 

Banyak budaya hidup di daerah-daerah perbatasan antar negara, 

antar suku bangsa, antaretnik, antarras, dan antargeografis.  

g. Komunikasi Intrabudaya 

Komunikasi intrabudaya adalah komunikasi di antara para 

anggota yang berbudaya sama, meliputi semua bentuk 

komunikasi antaranggota suatu etnik / ras, atau komunikasi oleh 

siapa saja yang berkebudayaan sama. 
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h. Komunikasi Antaretnik 

Komunikasi antaretnik adalah komunikasi antar-anggota etnik / 

ras yang berbeda atau sama, tetapi mempunyai latar belakang 

kebudayaan/subkultur yang berbeda. 

i. Komunikasi Lintas Budaya 

Komunikasi lintas budaya lebih menekankan pada „perbandingan‟ 

interaksi antarorang dari latar belakang budaya yang sama, atau 

perbandingan suatu aspek tetentu dari suatu kebudayaan dengan 

orang-orang dari suatu latar belakang budaya lain. 

j. Komunikasi Internasional 

Komunikasi internasional adalah komunikasi antarbangsa dan 

antar-lembaga pemerintahan yang berbeda negara. Komunikasi 

internasional terjadi di antara dua atau lebih bangsa dan negara 

yang memiliki struktur politik yang berbeda, lebih dari sekedar 

komunikasi antar dua individu yang berbeda bangsa dan negara. 

Bentuk komunikasi internasional ini biasanya penuh dengan acara 

ritual dan protokoler yang diadakan dalam situasi dan suasana 

yang sangat formal. (Liliweri, 2003:14-19). 

 

 

E.4.  Opini Audiens 

Interaksi antara media dengan institusi masyarakat menghasilkan 

produk isi media (media content). Oleh audiens isi media diubah 

menjadi gugusan-gugusan makna. Pesan yang disampaikan sangat 
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ditentukan oleh norma-norma yang berlaku dalam masyarakatnya, 

pengalaman yang lalu, kepribadian dan selektivitas dalam penafsiran. 

Menurut Cultip dan Center dalam Sastropoetro (1990), opini 

adalah suatu ekspresi tentang sikap mengenai suatu masalah yang 

bersifat kontroversial (Olli, 2007:33). Opini timbul sebagai hasil 

pembicaraan tentang masalah yang kontroversial, yang menimbulkan 

pendapat yang berbeda-beda. Dimana opini tersebut berasal dari opini-

opini individual yang diungkapkan oleh para anggota sebuah kelompok 

yang pandangannya bergantung pada pengaruh-pengaruh yang 

dilancarkan kelompok itu. 

Menurut William Albiq (Olli, 2007:20), opini adalah suatu 

pernyataan mengenai sesuatu yang sifatnya bertentangan atau "an 

opinion is some expression on controversial point". Selanjutnya Albiq 

mengemukakan bahwa pendapat atau opini itu dinyatakan kepada 

sesuatu hal yang kontroversial atau sedikit-dikitnya terdapat pandangan 

yang berlainan mengenai masalah tersebut. Suatu hal atau sesuatu 

masalah yang nyata dan jelas tidak dapat menjadi subjek opini publik. 

Subjek opini publik biasanya adalah mengenai masalah-masalah yang 

baru. Opini berupa reaksi pertama di mana orang mempunyai rasa ragu-

ragu terhadap suatu masalah yang lain dari kebiasaan, ketidakcocokan 

dan adanya perubahan penilaian, sehingga unsur-unsur tersebut 

mendorong untuk saling mempertentangkannya. Dengan demikian, 

pengertian opini mempunyai dua unsur, yaitu: (1) Pernyataan; (2). 
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Mengenai masalah yang bertentangan. Pendapat atau opini itu tidak 

akan timbul bila tidak ada pertentangan dan pertentangan itu harus 

dinyatakan. Adapun pendapat-pendapat itu dapat dinyatakan dengan 

kata-kata atau ditunjukan dengan tingkah laku atau dengan suatu bentuk 

tingkah laku yang lain. Sunarjo (1984:24) menjelaskan opini (pendapat) 

mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: (a) Selalu diketahui dari 

pernyataan-pernyataan; (b). Merupakan sintesa atau kesatuan dari 

banyak pendapat; (c). Mempunyai pendukung dalam jumlah yang 

besar. 

Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa opini 

audiens merupakan suatu ekspresi sekumpulan orang yang menjadi 

pembaca, pendengar, pemirsa berbagai media atau komponen isinya 

tentang sikap mengenai suatu masalah yang bersifat kontroversial 

dalam media.  

 

F. Definisi Konseptual 

1. Opini Audiens terhadap acara Belajar Indonesia 

Opini audiens merupakan suatu ekspresi sekumpulan orang yang menjadi 

pembaca, pendengar, pemirsa berbagai media atau komponen isinya 

tentang sikap mengenai suatu masalah yang bersifat kontroversial dalam 

media. Jadi opini audiens terhadap acara Belajar Indonesia merupakan 

ekspresi dari pemirsa televisi mengenai suatu masalah yang sifatnya 

kontroversial dalam acara Belajar Indonesia. Yang menjadi permasalahan 

dan juga daya tarik dalam program acara Belajar Indonesia itu sendiri 



39 
 

adalah kehadiran orang bule (WNA) yang menjadi host dalam acara ini. 

Belajar Indonesia adalah program dari Trans TV, yang menceritakan 

tentang warga asing (bule) yang belajar tentang seni dan budaya yang ada 

di Indonesia. Pelajaran yang mereka dapat langsung dari para seniman itu 

sendiri. kemasan dan juga penampilan yang disuguhkan benar-benar 

baru. Menambah wawasan para wisatawan asing untuk mau dan terus 

berkunjung ke Indonesia. 

2. Program Acara Televisi 

Pengertian program acara secara umum adalah susunan acara yang 

diproses oleh redaksi dan disajikan oleh seseorang presenter dengan 

menyajikan data input yang telah dipersiapkan sebelumnya dan di 

tayangkan di televisi baik secara langsung atau tidak langsung. 

 

 

G. Fokus Penelitian 

Definisi operasional adalah petunjuk bagaimana sebuah variabel 

diukur. Cara mengukur suatu variabel langkah-langkahnya sebagai  berikut : 

1. Opini terhadap format acara 

Dalam hal ini dapat diartikan, bagaimana para responden menilai atau 

berpendapat tentang format acara dari Belajar Indonesia di Trans TV.  

2. Opini terhadap host/ presenter 

Dalam hal ini dapat diartikan, bagaimana para responden menilai atau 

berpendapat tentang host atau presenter dari acara Belajar Indonesia di 

Trans TV. 
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3. Opini terhadap setting tempat 

Dalam hal ini dapat diartikan, bagaimana para responden menilai atau 

berpendapat tentang setting tempat pada acara Belajar Indonesia di 

Trans TV. 

 

H. Metode Penelitian 

Format penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Dimana penelitian ini 

dimaksudkan untuk eksplorasi dan klasifikasi mengenai sesuatu fenomena 

atau kenyataan sosial dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variabel yang 

berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti. Penelitian ini menggunakan 

metode penelitian survei. Pada umumnya pengertian survei dibatasi pada 

penelitian yang datanya dikumpulkan dari sampel atas populasi untuk 

mewakili seluruh populasi. Dengan demikian penelitian survei adalah 

penelitian yang mengambil sampel dari satu populasi dan menggunakan 

kuesioner sebagai alat pengumpulan data yang pokok (Singarimbun & Sofian, 

1989: 3:). 

1. Lokasi Penelitian 

        Penelitian ini dilakukan di SMAN 1 Sangatta Utara, Kutai Timur. 

Penelitian ini dikhususkan pada siswa-siswi kelas X dan XI 

2. Pendekatan Penelitian  

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan kuantitatif deskriptif. Penelitian jenis kuantitatif deskrptif 

adalah penelitian yang dilakukan untuk mendeskripsikan atau memberikan 
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gambaran terhadap obyek yang diteliti data sampel atau populasi 

sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan 

yang berlaku umum (Sugiono, 2009 : 21). 

3. Populasi dan Sampel 

a. Populasi 

Populasi menurut Hamidi (2007: 126) adalah keseluruhan 

satuan analisis (unit of analysis) yang hendak diteliti, dalam hal ini 

adalah individu-individu responden.  Populasi adalah wilayah 

generalisasi yang terdiri atas : obyek / subyek yang mempunyai 

kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari (Sugiyono, 2009 : 80 ). 

Populasi dalam penelitian ini adalah siswa-siswi SMAN 1 

Sangatta Utara kelas X dan XI yang pernah menonton tayangan 

“Belajar Indonesia” Trans TV setidaknya 2 kali dalam satu bulan. 

Berdasarkan sensus (pra survey) jumlah siswa dari kelas X sebanyak 

170 siswa dan kelas XI sebanyak 150 siswa. Dari hasil pra survei yang 

telah dilakukan, terdapat 165 orang anak yang sesuai dengan kriteria 

populasi, yaitu minimal 2 kali menonton tayangan Belajar Indonesia di 

Trans TV. 

b. Sampel 

Sampel yaitu bagian dari populasi yang menjadi sumber 

sebenarnya dalam suatu penelitian (Rakhmat 2002:78). Karena 

menurut peneliti jumlah dari populasi yang terlalu banyak. Maka 
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peneliti akan menentukan jumlah sampel dari populasi yang telah 

ditemukan. Untuk menentukan berapa jumlah sampel yang akan 

diteliti dalam penelitian ini digunakan rumus T. Yamane sebagai 

berikut : 

1+.
= 2dN

N
n  

Keterangan : 

 n  = Sampel 

 N  = Jumlah Sampel 

 2d = Tingkat kebenaran yang digunakan 

Karena dalam populasi sebesar 165 anak, dengan rumus T. 

Yamane maka jumlah sampel yang didapat sebanyak : 

      = 
  11.0165

165
2


 

     = ( ) 1+01,0165

165
 

     = 
3

165
 

     = 55 

Setelah ditemukannya jumlah sampel sebanyak 55 orang, 

peneliti menggunakan teknik simple random sampling (sampling 

random sederhana), yaitu dengan melakukan undian kepada 165 siswa 
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kelas X dan XI yang menjadi telah terpolih sebagai populasi penelitian 

ini.  

4. Teknik Pengumpulan Data 

a. Kuisioner  

Kuisioner adalah  teknik pengumpulan data melalui pembuatan 

daftar pertanyaan dengan jumlah pilihan jawaban yang telah 

ditetapkan oleh peneliti (Hamidi, 2007:140).  

b. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah cara pengumpulan data yang diperoleh 

dari catatan (data) yang telah tersedia atau telah dibuat oleh pihak 

lain (Hamidi, 2007:140). Dokumentasi yaitu mengumpulkan data 

dengan cara mencatat arsip-arsip, dokumen-dokumen dan buku-

buku literatur yang mendukung penelitian. 

5. Teknik Analisis Data 

Dalam penelitian kuantitatif, data yang terkumpul nantinya akan 

dianalisis dengan menggunakan cara deskriptif agar memperoleh 

gambaran atau pengertian yang bersifat umum dan relatif menyeluruh 

tentang apa yang mencakup permasalahan yang akan diteliti. Sedangkan 

bentuk penyederhanaan data yang terkumpulakan diklasifikasikan dalam 

tabulasi prosentase (Rakhmat, 2002 : 34). 

Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut : 

a. Pembuatan tabel distribusi frekuensi jawaban responden, 

dimana tabel jawaban ini digunakan untuk melihat skor-skor 
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dari setiap butir soal, kemudian skor-skor tersebut 

dijumlahkan untuk mendapatkan skor total. 

b. Penyususnan tabel distribusi frekuensi yang diperoleh 

melalui tabulasi sederhana yang hasilnya dalam bentuk 

prosentase. 

Tabel distribusi frekuensi tersebut merupakan bahan dasar untuk 

analisa selanjutnya. Tabel disteribusi frekuensi memuat tiga kolom yaitu 

item jawaban, kolom frekuensi dan prosentasi. Adapun skor ditentukan 

sebagai berikut : 

 

a. Jawaban setuju  : diberi skor 3 

b. Jawaban kurang setuju : diberi skor 2 

c. Jawaban tidak setuju : diberi skor 1 

Untuk mengukur besarnya nilai rata-rata dalam menganalisa data 

penelitian ini digunakan rata-rata hitung (mean). Rata-rata hitung 

merupakan hasil bagi antara jumlah seluruh data dengan banyaknya 

variabel data itu sendiri (Bagyo, 1993:37). Dengan rumus sebagai berikut: 

 

 X  = 
n

xxxx n.......321 
 

Keterangan: 

X    = Mean (rata-rata hitung) 

(X1+X2+X3+......Xn) = Penjumlahan nilai-nilai butir 

n   = Jumlah observasi 
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Selanjutnya melakukan perhitungan nilai rata-rata dilanjutkan 

dengan nilai interval yang nantinya disajikan dalam tabel bentuk interval. 

Penentuan interval dalam penelitian ini mengacu pada rumus Struges 

(Dajan, 2000:87), dimana interval (1) merupakan hasil dari perhitungan 

nilai tertinggi dikurangi nilai terendah dibagi jarak. Setelah nantinya 

diperoleh hasil perhitungan maka dari hasil tersebut bisa dibuat interval-

interval sesuai jarak yang ditentukan peneliti dan dapat dijadikan acuan 

untuk menentukan posisi nilai rata-rata dan bisa digunakan  untuk 

membuat kesimpulan hasil penelitian. 

 

6. Uji Validitas dan Reliabilitas 

a. Uji validitas  

 

Keterangan: 

  r   = Koefisien korelasi 

  x   = Skor pernyataan ke-n 

  y   = Skor total 

  xy  = Skor pernyataan ke-n dikalikan skor total  

  n   = Jumlah responden 
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b. Uji Reliabilitas 

Reliabilitas adalah indek yang menunjukkan sejauh mana suatu 

alat pengukur dapat dipercaya atau dapat diandalkan. Rumus yang 

digunakan sebagai berikut : 

 𝑟11 =  
𝑘

𝑘−1
  1 −

∑𝜕𝑏2

𝜕𝑡2
  

Keterangan: 

                               𝑟11      =  nilai reliabilitas 

                            k        =  banyaknya butir pertanyaan atau soal 

                            ∑𝛿𝑏2 =  jumlah varians skor tiap-tiap item 

                               𝛿𝑡2     =  varians total 

Keputusan alat ukur dinyatakan reliabel bila koefisien reliabilitas 

lebih besar 0,6 , maka instrumen penelitian dinyatakan reliabel, tetapi 

bila kurang dari 0,6 dianggap kurang meyakinkan atau tidak reliabel.  


