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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Keberadaan media televisi bukanlah suatu yang asing lagi bagi 

masyarakat Indonesia. Saat ini telah banyak muncul stasiun televisi swasta 

baik berskala nasional maupun lokal. Tiap stasiun memberikan berbagai 

macam tayangan yang variatif dan menarik, sehingga kini masyarakat dapat 

memilih berbagai macam tayangan yang disukai. 

Media televisi saat ini telah berubah peran, awalnya sebagai teman 

bermain dan hiburan sekarang menjadi guru yang jahat bagi anak-anak. Hal 

tersebut terbukti dengan jatuhnya korban akibat menirukan tayangan Smack 

Down di televisi yaitu Reza Ikhsan Fadillah, 9 tahun, siswa SD Cingcing 1 

Ketapang, Soreang, Bandung yang meninggal pada tanggal 16 November 

2006 (http: // edykurnia.wordpress.com/2007/12/19/pengaruh-smackdown-

terhadap-psikologis-anak-anak/). 

Saat ini manusia berhubungan dengan televisi tidak hanya melihat dan 

menonton, tetapi sudah terlibat didalamnya. Ditambah dengan kemajuan 

teknologi dan berbagai permainan yang berbau kekerasan dapat 

menjerumuskan anak dalam berperilaku. Perilaku imitative atau meniru 

sangat menonjol pada anak-anak karena kemampuan berfikir anak masih 

sederhana. Anak-anak masih sulit membedakan antara yang baik sesuai 

norma dan etika, agama dan hukum. Sehingga mereka cenderung berfikir apa 

yang ada di televisi adalah yang sebenarnya. 
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Televisi bisa membantu anak memperluas kosa katanya serta 

merangsang perhatianya terhadap hal-hal baru, asalkan dia menaruh perhatian 

secara serius kepada apa yang dilihatnya. Televisi juga bisa menjadi sarana 

pendidikan baginya dan meingkatkan rasa dahaganya akan pengetahuan. 

Televisi tidak dapat disalahkan sebagai sumber masalah, yang menjadi 

masalah bukanlah apa yang dilakukan oleh televisi kepada anak-anak, 

sebaliknya yang benar merupakan masalah adalah apa yang dilakukan oleh 

anak-anak terhadap apa yang dilihatnya di televisi. 

Berbagai pihak sangat berperan dalam terjadinya kekerasan pada anak 

yang diakibatkan televisi diantaranya; orang tua, guru, Komisi Penyiaran 

Indonesia (KPI), Komisi perlindungan anak, lembaga swadaya masyarakat, 

media massa. Orang tua tampaknya paling berperan dalam proses pencegahan 

terjadi kekerasan yang diakibatkan oleh media elektronik.  

Orang tua yang harus mencermati perilaku anaknya secara cermat. 

Orang tua yang harus lebih dulu membuat batasan pada dirinya sebelum 

menentukan batasan bagi anak-anaknya. Usahakan televisi hanya menjadi 

bagian kecil dari keseimbangan hidup anak, anak-anak perlu cukup waktu 

untuk bermain bersama teman-teman dan mainannya, untuk membaca cerita, 

berjalan-jalan, dan menikmati aktifitas lainnya bersama keluarga. Orang tua 

yang harus menjadi guru sekaligus pendamping yang baik agar anak dapat 

tumbuh dan berkembang dengan baik pula. Untuk itu harus ditetapkan jenis 

permainan atau tontonan serta seberapa banyak kegiatan menonton televisi. 

Manfaat dari televisi akan cepat atau lambat terjadi jika orang tua sering 
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berkomunikasi dengan anak mengenai tayangan-tayangan yang ditonton. 

Melalui cara ini anak-anak belajar menonton dan memetik manfaat dari 

tayangan televisi yang bagus dengan cara yang penuh arti. 

Kidia, sebuah lembaga riset dan advokasi media anak mencatat 

program-program yang aman ditonton anak-anak antara lain: 

Tabel 1.1 

Program – program di Televisi yang aman ditonton Anak-anak 

 

No. 

 

Stasiun 

 

Judul Acara 

Hari dan Jam Tayang 

Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Minggu 

1. Trans Surat 

Sahabat 

14.30 14.30 14.30 14.30 14.30   

2. Trans Cerita 

Anak 

      07.30 

3. Trans Main Yuk!       08.00 

4. Trans7 Bocah 

Petualang 

12.30 12.30 12.30 12.30 12.30 12.30 12.30 

5. Trans7 Laptop Si 

Unyil 

13.00 13.00 13.00 13.00 13.00   

6. Trans7 Jalan 

sesama 

13.30 13.30 13.30 13.30 13.30   

7. Trans7 Buku 

Harian si 

Unyil 

     13.00 13.00 

8. Trans7 Cita-citaku 04.30 04.30    04.30 04.30 

9. TV G Dora 05.00 05.00 04.30 04.30 04.30 05.00 05.00 

10. TV G Go Diego 06.30 06.30 05.00 05.00 05.00 06.30 06.30 

11. TV G Chalkzone   06.30 06.30 06.30 08.00 08.00 

Sumber:http://www/kidia.org (2008) diakses Januari 2010 
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Si Bolang atau Bocah Petualang adalah salah satu program yang 

masuk  dalam kategori aman untuk ditonton oleh anak-anak. Si Bolang 

merupakan program petualang anak-anak di Trans7 yang hadir setiap hari 

pukul 12.30. Si Bolang adalah sebutan dari anak setempat yang memimpin 

teman-temanya yang berpetualang di sekitar tempat tinggalnya. Si Bolang 

berasal dari berbagai daerah di Indonesisa dengan keunikan masing-masing. 

Bagaimana si anak berinteraksi dengan alam, budaya dan bermain dengan 

beraneka ragam permainan tradisional dengan bentuk petualangan seorang 

bocah yang menarik. 

Program ini mencoba mendekatkan kembali anak-anak di seluruh 

Nusantara dengan alam dan budaya. Bagaimana si anak berinteraksi dengan 

alam, budaya, dan bermain dengan beraneka ragam permainan tradisional. 

Selain itu, sisi-sisi human interest sang tokoh ketika menghadapi suatu 

masalah juga ditampilkan di film semi dokumenter berdurasi 30 menit ini. 

Bagi masyarakat anak-anak kota (si Bolang kota) yang gemar bermain pasif 

seperti main play station dan menonton televisi akan diperkenalkan dengan 

kehidupan desa yang tentunya jauh berbeda dengan kehidupan perkotaan. 

Misalnya, bermain lumpur, menanam padi, mencari dan memakan belut di 

sawah serta memandikan kerbau. 

Keunggulan program si Bolang adalah program ini ditayangkan setiap 

hari. Program ini juga mendekatkan anak pada alam dan budaya Indonesia. 

Serta mengajarkan anak mengenal budaya Indonesia yang masih sederhana 
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dan tidak mengandung unsur kekerasan dan pornografi sehingga tidak 

merusak moral anak Indonesia. 

Program ini juga mengenalkan berbagai macam permainan tradisional 

yang mereka mainkan bersama teman-temannya, dimana dalam sebuah 

permainan memiliki banyak manfaat yang dapat dipelajari oleh anak-anak. 

Manfaat yang dapat diperoleh antara lain sebagai fungsi kognitif, dimana 

melalui permainan anak-anak menjelajahi lingkunganya, mempelajari objek-

objek di sekitarnya dan belajar memecahkan masalah yang dihadapinya. 

Dunia anak-anak adalah masa yang luar biasa. Penuh tawa dan 

khayalan. Kebanyakan orang di belahan bumi, memiliki kenangan indah 

dimasa itu. Alam dan budaya tempat tinggal menjadi faktor penting dalam 

pembentukan karakternya, terutama bagi anak yang selalu bermain di sekitar 

lingkungan tempat tinggalnya. Saat ini, alam dan budaya tradisional 

cenderung tak dilirik dan nyaris ditinggalkan oleh sebagian anak negeri. 

Permainan-permainan elektronik yang muncul dewasa ini mulai 

menggantikan permainan tradisional. Dampak dari fenomena tersebut, anak-

anak calon penerus bangsa seakan lupa pada budaya dan alamnya sendiri. 

Orang tua memegang peranan yang sangat penting untuk menyikapi 

fenomena di atas, karena posisi anak-anak atas tayangan televisi memang 

sangat lemah karena sulit membedakan mana yang baik atau buruk serta 

mana yang pantas ditiru atau diabaikan, anak tidak memiliki self-censorship 

atau batasan nilai, anak menonton bersifat pasif dan tidak kritis. Akibatnya 

semua yang ditayangkan akan dianggap sebagai sebuah kewajaran. 
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Mengingat pentingnya peranan orang tua dalam menyikapi dampak 

dari televisi pada anak-anak, maka peneliti merasa perlu untuk meneliti 

bagaimana respon masyarakat menonton program acara si Bolang. Respon 

adalah setiap tingkah laku pada hakekatnya merupakan tanggapan atau 

balasan (respon) terhadap rangsangan atau stimulus. Respon dapat juga 

diartikan suatu reaksi atau jawaban yang bergantung pada stimulus atau 

merupakan hasil stimulus tersebut. Respon seseorang dapat dalam bentuk 

baik atau buruk, positif atau negatif , apabila respon positif maka orang yang 

bersangkutan cenderung untuk menyukai atau mendekati objek, sedangkan 

respon negatif cenderung untuk menjauhi objek tersebut. Respon dalam 

penelitian ini merupakan cara reaksi atau aksi saat menonton televisi yang 

meliputi frekuensi menonton, kebiasaan menonton, tujuan menonton, 

motivasi menonton, tempat menonton, dan waktu yang dicurahkan untuk 

menonton program acara si Bolang di Trans 7. 

Selain itu, peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian tentang 

respon masyarakat menonton program acara si Bolang di desa Cerme kidul 

RW.VII RT.1 dan RT.2 kecamatan Cerme kabupaten Gresik dikarenakan 

peneliti menemukan fenomena yang terjadi di desa tersebut. Masyarakat di 

desa Cerme kidul kecamatan Cerme kabupaten Gresik, ditemukan bahwa 

sebagian besar masyarakatnya pada pukul 12.30 tepatnya jam tayang si 

Bolang tidak banyak yang berada di luar rumah dan lebih berkonsentrasi di 

dalam rumah untuk menemani anaknya menyaksikan program acara si 

Bolang di Trans 7. 
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Dengan adanya fenomena mengenai respon masyarakat di atas, maka 

peneliti tertarik untuk mengetahui respon masyarakat menonton program 

acara si Bolang. Dan oleh peneliti dirumuskan dalam judul ”RESPON 

MASYARAKAT MENONTON PROGRAM ACARA SI BOLANG DI 

TRANS 7” (Studi pada Pasangan Muda di Desa Cerme Kidul RW.VII 

RT.1 dan RT.2 Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik). 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan fenomena di atas, maka rumusan masalah yang diajukan 

adalah ”Bagaimana respon orang tua (pasangan muda) saat menonton program 

acara si Bolang Trans 7 di desa Cerme kidul RW.VII RT.1 dan RT.2 

kecamatan Cerme kabupaten Gresik”? 

C. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan permasalahan yang dirumuskan di atas, maka tujuan 

dari penelitian yaitu untuk mengetahui respon orang tua (pasangan muda) saat 

menonton program acara si Bolang Trans 7 di desa Cerme kidul RW.VII RT.1 

dan RT.2 kecamatan Cerme kabupaten Gresik.  

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang ingin diwujudkan dari penelitian ini adalah : 

1. Manfaat akademis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi 

khasanah ilmu pengetahuan terutama dalam bidang komunikasi audio 

visual dan nantinya dapat dijadikan referensi bagi penelitian serupa di 

masa yang akan datang. 
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2. Manfaat praktis 

Penelitian  ini diharapkan akan menjadi bahan pertimbangan dan 

masukan bagi pihak-pihak terkait. Bagi pengelola stasiun TV khususnya 

kru (team kreatif) Trans 7 untuk dapat mengemas tayangan si Bolang 

(Bocah Petualang) menjadi lebih baik dengan cara menambah konsep 

tayangan yang lebih menarik, memindah jam tayang ataupun mengurangi 

penayangannya agar penonton tidak bosan setiap hari menonton acara si 

Bolang. Serta bagi pembuat program acara anak agar lebih 

mengedepankan tayangan yang bermanfaat, bersifat mendidik, serta 

tayangan yang tidak membahayakan anak-anak apabila mereka menirukan 

adegan-adegan yang ditayangkan di televisi. Disamping itu juga, 

memberikan informasi serta menambah wawasan bagi masyarakat 

khususnya anak-anak di desa Cerme kidul RW.VII RT.1 dan RT.2 

kecamatan Cerme kabupaten Gresik tentang program acara si Bolang 

(Bocah Petualang). 

E. Batasan Penelitian 

Adapun batasan-batasan penelitian yang digunakan dalam penelitian 

tentang respon masyarakat menonton program acara si Bolang di Trans 7 

meliputi : 

1. Penelitian dilakukan pada respon pasangan muda (ayah dan atau ibu) 

kandung saat menonton program acara si Bolang di Trans 7, dimana opini 

diukur melalui tiha tahap yaitu: awareness, acceptance, action serta elemen 

program dokumenter yaitu ide, aktor, tema dan skenario. 
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2. Penelitian dilakukan pada ayah dan atau ibu kandung yang memiliki usia 

25 – 49 tahun, karena usia 25 – 49 tahun adalah target audiens. 

3. Penelitian dilakukan pada pasangan muda yang memiliki anak usia 7 – 12 

tahun. 

F. Tinjauan Pustaka 

1. Televisi sebagai Media Komunikasi Massa Elektronik 

Televisi sebagai bagian dari media massa adalah sesuatu yang tidak 

dapat dipisahkan lagi dari kehidupan masyarakat. Televisi siaran 

(broadcast television) merupakan media dari jaringan komunikasi dengan 

ciri-ciri yang dimiliki oleh komunikasi massa, yakni berlangsung satu 

arah, bersifat umum, terlembagakan, menimbulkan keserempakan, 

komunikan anonim dan heterogen (Effendy, 2000: 21). Media massa yang 

saat ini paling populer adalah media televisi. Keunggulan televisi juga 

menyajikan gambar yang bisa bergerak, terdapat suara, warna, musik dan 

sound effect. Televisi juga menyajikan kebutuhan manusia baik hiburan, 

informasi maupun pendidikan. 

Televisi memiliki daya tarik yang begitu besar sehingga pola serta 

kehidupan manusia sebelum dan setelah munculnya televisi berubah total. 

Hal ini terjadi dikarenakan kekuaatan audio visual yang ada pada televisi 

bersifat sangat komunikatif dalam memberikan pesan-pesannya, sehingga 

apa yang ditampilkannya bisa menyentuh segi-segi kejiwaan pemirsanya. 
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Menurut Hofman (1999: 54-59) dalam bukunya Dasar-dasar 

Apresiasi Program Acara Televisi, ada lima fungsi yang pada umumnya 

diakui media televisi adalah sebagai berikut: 

a. Pengawasan situasi masyarakat dan dunia 

Fungsi ini sering disebut informasi. Namun, di sini istilah 

informasi sengaja tidak dipakai supaya jangan timbul salah paham 

seakan-akan fungsi televisi adalah saluran penerangan bagi penguasa 

untuk memberikan kepentingan pemerintah. Fungsi televisi 

sebenarnya adalah mengamati kejadian di dalam masyarakat dan 

kemudian melaporkannya sesuai dengan kenyataan yang ditemukan. 

Dalam hal ini, tekanannya bukan pada siarannya, melainkan pada 

kamera dan mikrofon yang direkam. Seandainya fungsi ini 

diperhatikan betul, televisi dapat menjadi media komunikasi yang 

cukup demokratis kepada masyarakat lewat siaran. 

b. Menghubungkan satu dengan yang lain. 

Televisi tidak berkesinambungan, akan tetapi televisi yang 

menyerupai sebuah mozaik dapat saja menghubungkan hasil 

pengawasan lain secara jauh lebih mudah dari pada dokumenter 

tertulis. 

c. Menyalurkan kebudayaan 

Sebetulnya kebudayaan rakyat sudah cukup terangkat, kalau 

televisi berfungsi sebagai pengawas masyarakat. Akan tetapi 

diharapkan televisi dalam hal ini lebih proaktif. Televisi sendiri tidak 
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hanya mencari, tetapi juga ikut mengembangkan kebudayaan. Fungsi 

ini dilihat sebagai pendidikan. Namun istilah pendidikan sengaja 

dihindari karena di dalam kebudayaan audio visual tidak ada yang 

namanya kurikulum atau target tertentu yang dirancang oleh pendidik. 

Kebudayaan yang dikembangkan oleh televisi merupakan tujuan tanpa 

pesan khusus didalamnya. 

d. Hiburan 

Didunia pendidikan, hiburan sering dipandang negatif atau 

kurang bermakna. Dalam kebudayaan audio visual paling sedikit 

mempunyai unsur hiburan. Kalau tidak menghibur umumnya sebuah 

tayangan tidak akan ditonton. Sekarang ini hiburan semakin diakui 

sebagai kebutuhan manusia. Tanpa hiburan manusia tidak dapat hidup 

wajar. Hiburan itu merupakan rekreasi, artinya berkait hiburan 

manusia menjadi segar untuk kegiatan-kegiatan yang lain. Dalam hal 

ini, hiburan juga dapat diberi nilai, yang di Amerika Serikat sering 

disebut recreational succes, yaitu keberhasilan sebagai rekreasi. Tentu 

setiap orang yang menghabiskan beberapa jam di depan televisi 

umumnya ingin menghibur. 

e. Pengerahan masyarakat untuk bertindak dalam keadaan darurat 

Fungsi yang kelima ini sering menjadi bahan diskusi, karena 

mudah disalahgunakan oleh penguasa. Akan tetapi dalam situasi 

tertentu fungsi ini cukup masuk akal. Misalnya kalau terjadi wabah 

penyakit di suatu daerah, televisi bisa saja memberitakan berdasarkan 
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fungsi pengawas. Berita ini kemudian dapat menghubungkan dengan 

keterangan tentang vasinasi. Tetapi dalam keadaan darurat ini tidak 

cukup. Televisi harus proaktif memberi motifasi dan penganjuran 

supaya orang mau dibantu secara preventif. Contoh lain adalah 

pelestarian lingkungan yang dalam keadaan tertentu hanya dapat 

dijamin lewat sebuah kampanye. 

Menurut Onong Uchjana Effendi (2000: 24-27) seperti halnya 

dengan media massa lainnya televisi pada pokoknya mempunyai tiga 

fungsi, yaitu fungsi penerangan, pendidikan dan hiburan. 

1. Fungsi Penerangan (the informantion fungtion) 

Siaran televisi sejak pertama kali diperkenalkan kepada 

masyarakat, yaitu pada tahun 1946 di New York Amerika Serikat sudah 

melakukan fungsi penerangan dalam bentuk pemberitaan mengenai 

siding yang sangat penting setelah Perang Dunia II. Sejak itu 

masyarakat negara-negara lain menaruh perhatian besar kepada televisi, 

karena televisi dianggap media yang mampu menyiarkan informasi 

yang sangat memuaskan, hal ini disebabkan dua faktor pada media 

televisi yaitu : 

a. Immediacy 

Immediacy mengandung makna langsung dan dekat, 

peristiwa yang disiarkan oleh stasiun televisi dapat dilihat dan 

didengar pemirsa pada saat peristiwa itu berlangsung. 
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b. Realism 

Realism mengandung makna kenyataan. Ini berarti bahwa 

stasiun televise menyiarkan informasinya dengan apa adanya sesuai 

dengan kenyataan sehingga pemirsa dapat melihat dan mendengar 

sendiri. 

2. Fungsi pendidikan (the education fungtion) 

Sebagai media komunikasi massa televisi merupakan sarana 

yang efektif untuk menyiarkan acara pendidikan kepada khalayak yang 

jumlahnya begitu banyak secara simultan (terjadi pada waktu yang 

bersamaan). Sesuai dengan makna pendidikan yaitu meningkatkan 

pengetahuan dan penalaran masyarakat. 

3. Fungsi Hiburan (entertainment Fungtion) 

Di kebanyakan Negara, fungsi televisi yang paling dominan 

adalah sebagai media hiburan ini dapat dilihat dari alokasi waktu untuk 

program hiburan lebih banyak daripada program lainnya. 

2. Audiens 

a. Pemahaman Tentang Audiens 

Pada hakikatnya audiens bersifat dualitas, dalam arti ia 

merupakan kolektivitas yang terbentuk baik sebagai tanggapan 

terhadap isi media dan didefinisikan berdasarkan perhatian pada isi 

media itu, sekaligus ia merupakan sesuatu yang sudah ada dalam 

kehidupan sosial yang kemudian berhubungan dengan media tersebut. 

Istilah audiens berlaku universal dan secara sederhana dapat diartikan 
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sebagai sekumpulan orang yang menjadi pembaca, pendengar, dan 

pemirsa berbagai media atau komponen isinya.  

Asal mula sejarah audiens adalah sekelompok penonton drama, 

permainan, dan tontonan, yaitu penonton pertunjukan. Audiens 

biasanya besar, dibandingkan dengan keseluruhan populasi dan 

berbagai perkumpulan sosial yang biasa. Audiens adalah pertemuan 

publik, berlangsung dalam rentang waktu tertentu, dan terhimpun 

bersama oleh tindakan individual untuk memilih secara sukarela 

sesuai dengan harapan tertentu.  

Audiens biasanya besar dibandingkan dengan keseluruhan 

populasi dan berbagai perkumpulan sosial yang biasa. Audiens telah 

direncanakan sebelumnya dan ditentukan tempatnya menurut waktu 

dan tempat, dan seringkali dengan provisi khusus untuk 

memaksimumkan kualitas penerimaan. Suasana lingkungan bagi 

audiens (teater, aula, rumah ibadah) seringkali dirancang dengan 

indikasi peringkat dan status. Audiens adalah pertemuan publik, 

berlangsung dalam rentang waktu tertentu, dan terhimpun bersama 

oleh tindakan individual untuk memilih secara sukarela sesuai dengan 

harapan tertentu. Audiens juga dapat dikendalikan oleh pihak yang 

berwenang merupakan bentuk perilaku kolektif yang dilembagakan. 

b. Definisi Audiens 

Audiens yang dimaksud dalam komunikasi massa ini sangat 

beragam, dari jutaan penonton televisi, ribuan pembaca buku atau 
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ratusan pembaca jurnal ilmiah. Masing-masing audiens ini berbeda 

satu sama lain. Mereka berbeda dalam cara berpakain, berpikir, 

menanggapi pesan yang diterimanya, pengalaman dan orientasi 

hidupnya. Tetapi masing-masing individu ini juga bisa saling 

mereaksi satu sama lain terhadap pesan yang diterima. 

Menurut Hiebert dan Kawan-kawan dalam Nurudin (2007: 

105-106) karakteristik audiens antara lain: 

a) Audiens cenderung berisi individu-individu yang condong untuk 

berbagi pengalaman dan dipengaruhi oleh hubungan sosial antara 

mereka. Individu – individu tersebut memilih produk media yang 

mereka gunakan berdasarkan seleksi kesadaran. 

b) Audiens 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 audiens meskipun 

jumlahnya berbeda. Tetapi perbedaan ini bukan sesuatu yang 

prinsip. Jadi tidak ada ukuran pasti tentang luasnya audiens ini. 

c) Audiens cenderung heterogen. Mereka berasal dari berbagai 

lapisan dan kategori sosial. Beberapa media tertentu punya sasaran, 

tetapi heterogenitasnya juga tetap ada. 

d) Audiens cenderung anonim, yakni tidak mengenal satu sama lain. 

Bagaimana mungkin audiens bisa mengenal khalayak televisi yang 
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jumlahnya jutaan. Tidak mengenal ini tidak ditekankan satu kasus 

persatu kasus tetapi meliputi semua audiens. 

e) Audiens secara fisik dipisahkan dari komunikator. Anda berada di 

Yogyakarta yang sedang menikmati acara stasiun televisi yang 

disiarkan dari Jakarta. Bukanlah itu dipisahkan dengan jarak 

ratusan kilometer? Dapat juga dikatakan audiens dipisahkan oleh 

ruang dan waktu. 

c. Teori Komposisi Audiens 

         Dua faktor yang paling biasa berulang berkaitan dengan 
golongan usia dan sosial (atau penghasilan dan pendidikan). 
Karena kedua faktor itu menentukan kesediaan waktu luang dan 
dana untuk menggunakan media. Usia mempengaruhi 
ketersediaan dan pilihan isi (Denis McQuail, 1987: 218). 

 
Berdasarkan kedua faktor diatas (menurut pemikiran Denis 

McQuail) golongan usia dan sosial sangatlah mempengaruhi dalam 

pemilihan media. Untuk golongan usia; ketika masih anak-anak 

biasanya pemilihannya dilakukan oleh orang tua. Namun ketika kita 

sudah mulai beranjak dewasa, kita memiliki keterbatasan lebih besar. 

Namun saat usia lanjut, kita kembali ke media yang lebih domestik 

misalnya televisi. Untuk kelas sosial; penghasilan yang lebih tinggi 

cenderung menyisihkan tempat televisi karena pilihan kesenangan 

nonmedia yang lebih luas. Pendidikan serta pekerjaan professional 

yang lebih tinggi juga mengakibatkan pemilihan isi, adapun yang 

dipilih adalah isi yang lebih informasional atau isi yang lebih 

didukung oleh nilai-nilai pendidikan dan budaya yang dominan. 
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d. Konsep Alternatif Tentang Audiens 

Menurut Denis McQuail dalam bukunya Teori Komunikasi 

Massa (1987: 203-206) mengemukakan konsep alternatif tentang 

audiens meliputi: 

1) Audiens sebagai kumpulan, penonton, pembaca, pendengar, 

pemirsa. 

Kumpulan inilah yang disebut sebagai audiens dalam 

bentuknya yang paling dikenali dan versi yang diterapkan dalam 

hampir seluruh penelitian media itu sendiri. 

Clausse (1968) telah menunjukkan beberapa kerumitan 

untuk membedakan berbagai kadar keikutsertaan dan keterlibatan 

audiens. Pertama, audiens pertama dan terbesar adalah populasi 

yang tersedia untuk menerima ‘tawaran’ komunikasi tertentu. 

Dengan demikian, semua yang memiliki pesawat televisi adalah 

audiens televisi dalam artian tertentu. Kedua, terdapat audiens yang 

benar-benar menerima hal-hal yang ditawarkan dengan kadar yang 

berbeda-beda – pemirsa televisi regular, pembeli surat kabar, dan 

sebagainya. Ketiga, ada bagian audiens sebenarnya yang mencatat 

penerimaan isi dan akhirnya  masih ada bagian lebih kecil yang 

‘mengendapkan’ hal-hal yang ditawarkan dan diterima. 

Elliot (1972) telah mengemukakan komentar kritis tentang 

dampak membatasi dari konsep tentang audiens sebagai 

sekumpulan penonton. Semakin besar maksimisasi jumlah 
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pengamat dipandang sebagai tujuan itu sendiri, semakin kecil 

kemungkinannya adanya perhatian terhadap komunikasi yang real 

dalam hal ‘alih arti yang teratur’. 

2) Audiens sebagai massa 

Kita dapat merekapitulasinya dengan mengemukakan 

bahwa pandangan tentang audiens ini menekankan ukurannya yang 

besar, heterogenitas, penyebaran, dan anonimitasnya serta 

lemahnya organisasi sosial dan komposisinya yang berubah dengan 

cepat dan tidak konsisten. Massa tidak memiliki keberadaan 

(eksistensi) yang berlanjut kecuali dalam pikiran mereka yang ingin 

memperoleh perhatian dari dan memanipulasi orang-orang 

sebanyak mungkin. Menurut Raymond Williams (1961: 289) 

mengatakan bahwa tidak ada massa rakyat, yang ada ‘hanya cara 

pandang orang-orang sebagai massa’. 

3) Audiens sebagai publik atau kelompok sosial 

Unsur penting dalam audiens ini adalah praeksistensi dari 

kelompok sosial yang aktif, interaktif, dan sebagian besar otonom 

yang dilayani oleh media tertentu, tetapi keberadaannya tidak 

bergantung pada media. Hampir seluruh masyarakat memiliki 

‘publik yang mengetahui’- yaitu bagian audiens yang paling aktif 

dalam kehidupan politik dan sosial serta memiliki banyak sumber 

informasi, khususnya golongan elit, pembentukan opini, dan pers 

spesialis. Kedua, banyak negara menguasai beberapa pers partai 
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tertentu atau pers yang memang memiliki hubungan politik dengan 

kelompok kepembacaan (Seymour-Ure, 1974). Disini keanggotaan 

atau para pendukung partai tertentu membentuk publik yang juga 

adalah audiens. Ketiga, terdapat audiens lokal atau komunitas bagi 

publikasi yang bersifat lokal, dari jenis yang dilukiskan Janowitz 

(1952). 

Dalam hal-hal seperti itu audiens cenderung serupa dengan 

anggota, khususnya para anggota yang paling aktif, dari komunitas 

yang telah ada sebelumnya, yaitu kelompok sosial. Singkatnya, kita 

dapat mengatakan bahwa audiens yang terutama dipandang sebagai 

publik atau kelompok sosial akan memiliki tingkat kesadaran diri 

tertentu, jatidiri bersama, dan kemungkinan untuk berinteraksi 

secara internal dan untuk mempengaruhi pasok komunikasi. 

4) Audiens sebagai pasar   

Audiens dipandang memiliki signifikansi rangkap bagi 

media, sebagai perangkat calon konsumen produk dan sebagai 

audiens jenis iklan tertentu, yang merupakan sumber pendapatan 

media penting lainnya. Meskipun media komersial perlu 

memandang audiensnya sebagai pasar dalam kedua arti itu dan 

adakalanya mencirikan audiens tertentu dalam hubungannya 

dengan gaya hidup dan pola konsumsi, ada sejumlah konsekuensi 

pendekatan ini terhadap cara memandang audiens.  
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Pertama, pendekatan tersebut merinci hubungan antara 

media dengan audiensnya sebagai hubungan komsumen-produsen, 

yang karenanya bersifat ‘kalkulatif’ dari sudut pandang pengirim. 

Kedua, pendekatan ini kurang menekankan hubungan sosial 

audiens yang bersifat intern: sekumpulan individu dan konsumen 

yang sederajat, yang berbagai ciri demografi atau budaya tertentu. 

Ketiga, karakteristik audiens yang paling relevan dengan cara 

berpikir ini adalah sosial – ekonomi dan stratifikasi sosial audiens 

selamanya telah menuntut perhatian yang tidak semestinya. 

Keempat, dari perspektif pasar, fakta penting tentang audiens 

adalah perilaku pemerhatian mereka, yang terutama terungkap 

dalam tindakan pembelian atau pilihan pemirsa atau mendengar. 

Jadi, audiens sebagai pasar dapat didefinisikan sebagai 

sekumpulan calon konsumen dengan profil sosial – ekonomi yang 

diketahui merupakan sasaran suatu medium atau pesan. 

Diantara keempat konsep tentang audiens diatas dapat 

disimpulkan bahwa kesenjangan paling luas terletak antara pasar 

dan publik, karena keduanya sangat berbeda dalam hal asal audiens 

masing-masing, kadar dan jenis jatidiri dan aktivitas audiens, serta 

tujuan dan fungsi komunikasi.  

e. Hubungan Media Massa dengan Audiens 

Media massa merupakan suatu bentuk penyaluran informasi 

kepada audiens atau masyarakat. Media massa mengembangkan 
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sebuah penyajian terhadap audiens atau masyarakat agar audiens 

semakin mudah mendapatkan informasi. Media massa dengan audiens 

atau masyarakat saling berhubungan satu sama lain, dimana 

berhasilnya informasi lewat media massa ditentukan oleh audiens 

sehingga dapat dikatakan media massa membutuhkan audiens. Begitu 

juga sebaliknya audiens membutuhkan media massa karena dengan 

adanya media massa audiens bisa mendapatkan informasi sehingga 

dapat memperoleh pengetahuan yang luas. Media massa dengan 

audiens harus seimbang dalam berperan aktif agar pesan-pesan yang 

disampaikan secara efektif dan efisien dapat diterima oleh audiens 

dengan baik. 

         Sekumpulan orang yang menjadi pembaca, pendengar, 
pemirsa berbagai media atau komponen isinya. Audiens biasanya 
besar, dibandingkan dengan keseluruhan populasi dan berbagai 
perkumpulan sosial yang biasa. Audiens telah direncanakian 
sebelumnya dan ditentukan tempatnya menurut waktu dan tempat, 
seringkali dengan provisi khusus untuk memaksimumkan kualitas 
‘penerimaan’. Audiens juga dapat atau memang dikendalikan oleh 
pihak yang berwenang dan karenanya merupakan bentuk perilaku 
kolektif yang dilembagakan (Denis McQuail, 1987: 201-202). 

 
3. Respon 

a. Pemahaman Tentang Respon 

Menurut Berlo 1960, merumuskan respon sebagai sesuatu 

yang dikerjakan oleh seseorang sebagai hasil atau akibat menerima 

stimulus. Stimulus tersebut merupakan sesuatu yang dapat diterima 

oleh seseorang melalui salah satu penginderanya. Respon ada yang 

tidak nampak ada yang nampak. Respon yang tidak nampak 
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diwujudkan oleh seseorang kedalam aspek kognisi (pengetahuan) dan 

afeksi (sikap). Respon yang nampak diwujudkan kedalam aspek 

psikomotorik (tingkah laku). Antara respon yang nampak dan respon 

yang tidak nampak terdapat suatu keterkaitan, namun hubungan 

tersebut ada yang selaras dan ada yang tidak selaras. Selaras artinya 

sistem kognitif dan komponen efektif mempunyai sifat yang sama di 

semua seginya maka timbullah keadaan yang selaras dengan 

psikomotorik dan tidak ada dorongan untuk berubah, sedangkan tidak 

selaras artinya sistem kognitif dan komponen efektif itu mempunyai 

segi-segi yang tidak bisa berjalan bersama-sama, maka terjadilah 

ketidakselarasan dan timbulah tekanan yang mendorong untuk 

mengubah sistem kognitif sedemikian rupa sehingga tercapainya 

keadaan selaras (Sarlito,1987) (http://sutisna.com/artikel/artikel-ilmu-

sosial/pengertian-respon/). 

b. Definisi Respon 

Respon berasal dari kata response, yang berarti jawaban, 

balasan, atau tanggapan (reaction). Dalam kamus besar Bahasa 

Indonesia edisi ke tiga dijelaskan definisi respon adalah berupa 

tanggapan, reaksi dan jawaban. Dalam pembahasan teori respon tidak 

terlepas dari pembahasan, proses teori komunikasi, karena respon 

merupakan timbal balik dari apa yang dikomunikasikan terhadap 

orang-orang yang terlibat proses komunikasi. 
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Berdasarkan teori yang dikemukakan Steven M Caffe respon 

dibagi menjadi tiga bagian yaitu: 

1. Kognitif, yaitu respon yang berkaitan dengan pengetahuan 

keterampilan dan informasi seseorang mengenai sesuatu. Respon 

ini timbul apabila adanya perubahan terhadap yang dipahami atau 

dipersepsi oleh khalayak. 

2. Afektif, yaitu respon yang berhubungan dengan emosi, sikap dan 

menilai seseorang terhadap sesuatu. Respon ini timbul apabila ada 

perubahan yang disenangi oleh khalayak terhadap sesuatu. 

3. Konatif, yaitu respon yang berhubungan dengan perilaku nyata 

yang meliputi tindakan atau perbuatan. Oleh karena itu proses 

perubahan sikap tersebut tergantung keselarasan antara amil dan 

muzakki, apakah strategi stimulus Amil dapat diterima oleh objek 

amil atau tidak. Jika strategi stimulus amil dapat diterima berarti 

komunikasi amil dan muzakki dapat efektif dan lancar begitu juga 

sebaliknya (http://hasanismailr.blogspot.com/2009/06/pengertian-

respon.html). 

Respon diartikan sebagai suatu tingkah laku yang merupakan 

tanggapan atau balasan terhadap rangsangan atau stimulus. Suatu 

reaksi atau jawaban bergantung pada stimulus atau merupakan hasil 

stimulus tersebut. Individu manusia berperan serta sebagai pengendali 

antara stimulus dan respon sehingga yang menentukan bentuk respon 

individu terhadap stimulus adalah stimulus dan faktor individu itu 
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sendiri. Interaksi antara beberapa faktor dari luar berupa objek, orang-

orang dan dalam berupa sikap, mati dan emosi pengaruh masa lampau 

dan sebagiannya akhirnya menentukan bentuk perilaku yang 

ditampilkan seseorang. Respon seseorang dapat dalam bentuk baik 

atau buruk, positif atau negatif, apabila respon positif maka orang 

yang bersangkutan cenderung untuk menyukai atau mendekati objek, 

sedangkan respon negatif cenderung untuk menjauhi objek tersebut. 

c. Faktor yang Mempengaruhi Respon 

Respon sendiri terbentuk karena adanya beberapa stimulus 

atau perangsang dari luar maupun dari dalam. Faktor dari luar yaitu 

bisa manusianya itu sendiri sedangkan faktor dari dalam adalah dari 

lingkungannya. Karena sangat tidak mungkin antara dua orang 

individu akan bereaksi sama terhadap suatu perangsang yang sama. 

Dapat dijelaskan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi respon 

adalah sebagai berikut: 

1. Faktor manusianya itu sendiri 

Jika dilihat dari sudut pandang manusianya itu sendiri 

adalah komunikan yang memiliki wawasan luas didukung dengan 

pendidikan yang tinggi pula karena orientasi mereka sudah maju 

dan keinginan untuk melakukan perubahan sangat besar. 

2. Faktor lingkungan 

Perubahan perilaku tergantung kepada kualitas rangsang 

(stimulus) yang berkomunikasi dengan organisme. Artinya kualitas 
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dari sumber komunikasi (source) misalnya kredibilitas, 

kepemimpinan, gaya bicara sangat menentukan keberhasilan 

perubahan perilaku seseorang, kelompok atau masyarakat. Maka 

pengaruh lingkungan ini yang dapat menjadi stimulus dan 

memberikan rangsangan sehingga berubahnya sikap dan tingkah 

laku seseorang. Untuk keberhasilan dalam mengubah sikap maka 

komunikator perlu memberikan tambahan stimulus (penguat) agar 

komunikan mau mengubah sikap misalnya dengan memberikan 

imbalan atau hukuman. 

4. Stimulus-Organism-Response theory (Teori S-O-R) 

Skiner seorang ahli psikologi, merumuskan bahwa perilaku 

merupakan respon atau reaksi seseorang terhadap stimulus (rangsangan 

dari luar). Oleh karena perilaku ini terjadi melalui proses adanya stimulus 

terhadap organisme, dan kemudian organisme tersebut merespon, maka 

teori Skiner disebut teori “S-O-R” atau Stimulus-Organism-Response. 

Skiner membedakan adanya dua proses: 1. Respondent Response, atau 

reflexive, yaitu respon yang ditimbulkan oleh rangsangan-rangsangan 

(stimulus) tertentu. Stimulus semacam ini disebut electing stimulation 

karena menimbulkan respon-respon yang relatif tetap. 2. Operant 

Response, atau instrumental response, yaitu respon yang timbul dan 

berkembang kemudian diikuti oleh stimulus tertentu. Stimulus ini disebut 

reinforcing stimulation atau reinforce. 
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Dimulai pada tahun 1930-an, lahir suatu model klasik komunikasi 

yang banyak mendapat pengaruh teori psikologi, Teori S-O-R singkatan 

dari Stimulus-Organism-Response. Objek material dari psikologi dan ilmu 

komunikasi adalah sama yaitu manusia yang jiwanya meliputi komponen-

komponen : sikap, opini, perilaku, kognisi, afeksi dan konasi. 

Asumsi dasar dari model ini adalah: media massa menimbulkan 

efek yang terarah, segera dan langsung terhadap komunikan. Stimulus 

Organism Response Theory atau teori S-O-R, model ini menunjukkan 

bahwa komunikasi merupakan proses aksi-reaksi. Artinya model ini 

mengasumsikan bahwa kata-kata verbal, isyarat non verbal, simbol-simbol 

tertentu akan merangsang orang lain memberikan respon dengan cara 

tertentu. Pola S-O-R ini dapat berlangsung secara positif atau negatif; 

misal jika orang tersenyum akan dibalas tersenyum ini merupakan reaksi 

positif, namun jika tersenyum dibalas dengan palingan muka maka ini 

merupakan reaksi negatif. Model inilah yang kemudian mempengaruhi 

suatu teori klasik komunikasi yaitu Hypodermic Needle atau teori jarum 

suntik. Asumsi dari teori ini pun tidak jauh berbeda dengan model S-O-R, 

yakni bahwa media secara langsung dan cepat memiliki efek yang kuat 

tehadap komunikan. Artinya media diibaratkan sebagai jarum suntik besar 

yang memiliki kapasitas sebagai perangsang (S) dan menghasilkan 

tanggapan (R) yang kuat pula. 

Menurut stimulus respons ini, efek yang ditimbulkan adalah reaksi 

terhadap stimulus khusus sehingga seseorang dapat mengharapkan dan 
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memperkirakan kesesuaian antara pesan dan reaksi komunikan. Jadi unsur-

unsur dalam model ini adalah: 

1. Pesan (stimulus, S) 

2. Komunikan (organism, O) 

3. Efek (Response, R) 

Hovland, et al (1953) mengatakan bahwa proses perubahan 

perilaku pada hakekatnya sama dengan proses belajar. Proses perubahan 

perilaku tersebut menggambarkan proses belajar pada individu yang terdiri 

dari: 

1. Stimulus (rangsang) yang diberikan pada organisme dapat diterima atau 

ditolak. Apabila stimulus tersebut tidak diterima atau ditolak berarti 

stimulus itu tidak efektif mempengaruhi perhatian individu dan berhenti 

disini. Tetapi bila stimulus diterima oleh organisme berarti ada 

perhatian dari individu dan stimulus tersebut efektif. 

2. Apabila stimulus telah mendapat perhatian dari organisme (diterima) 

maka ia mengerti stimulus ini dan dilanjutkan kepada proses 

berikutnya. 

3. Setelah itu organisme mengolah stimulus tersebut sehingga terjadi 

kesediaan untuk bertindak demi stimulus yang telah diterimanya 

(bersikap). 

4. Akhirnya dengan dukungan fasilitas serta dorongan dari lingkungan 

maka stimulus tersebut mempunyai efek tindakan dari individu tersebut 

(perubahan perilaku). 
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Selanjutnya teori ini mengatakan bahwa perilaku dapat berubah 

hanya apabila stimulus (rangsang) yang diberikan benar-benar melebihi 

dari stimulus semula. Stimulus yang dapat melebihi stimulus semula ini 

berarti stimulus yang diberikan harus dapat meyakinkan organisme. Dalam 

meyakinkan organisme ini, faktor reinforcement memegang peranan 

penting. 

Dalam proses perubahan sikap tampak bahwa sikap dapat berubah, 

hanya jika stimulus yang menerpa benar-benar melebihi semula. Mengutip 

pendapat Hovland, Janis dan Kelley yang menyatakan bahwa dalam 

menelaah sikap yang baru ada tiga variabel penting yaitu : 

1. Perhatian, 

2. Pengertian, dan 

3. Penerimaan. 

Stimulus atau pesan yang disampaikan kepada komunikan 

mungkin diterima atau mungkin ditolak. Komunikasi akan berlangsung 

jika ada perhatian dari komunikan. Proses berikutnya komunikan mengerti 

serta memperhatikan. Kemampuan komunikan inilah yang melanjutkan 

proses berikutnya. Setelah komunikan mengerti, lalu mengolahnya dan 

menerimanya, setelah itu maka terjadilah kesediaan untuk mengubah 

sikap. 

Teori ini mendasarkan asumsi bahwa penyebab terjadinya 

perubahan perilaku tergantung kepada kualitas rangsang (stimulus) yang 

berkomunikasi dengan organisme. Artinya kualitas dari sumber 
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komunikasi (sources) misalnya kredibilitas, kepemimpinan, gaya berbicara 

sangat menentukan keberhasilan perubahan perilaku seseorang, kelompok 

atau masyarakat. 

Senada dengan yang diungkapkan oleh Hovland, Janis dan Kelley 

diatas (pada uraian teori S-O-R) yang menyatakan ada tiga variabel 

penting dalam menelaah sikap yang dirumuskan dalam teori S-O-R, secara 

interpretatif program acara televisi merupakan stimulus yang akan 

ditangkap oleh organisme khalayak. Komunikasi akan berlangsung jika 

ada perhatian dari komunikan. Proses berikutnya komunikan mengerti. 

Kemampuan komunikan inilah yang melanjutkan proses berikutnya. 

Setelah komunikan mengolahnya dan menerimanya, maka terjadilah 

kesediaan untuk mengubah sikap dan perilakunya. Dalam hal ini, 

perubahan sikap dan perilaku terjadi ketika komunikan memiliki keinginan 

untuk mengubah sikap dan perilakunya setelah menonton program acara di 

televisi. 

Pendekatan teori S-O-R lebih mengutamakan cara-cara pemberian 

imbalan yang efektif agar komponen konasi dapat diarahkan pada sasaran 

yang dikehendaki. Sedangkan pemberian informasi penting untuk dapat 

berubahnya komponen kognisi. Komponen kognisi itu merupakan dasar 

untuk memahami dan mengambil keputusan agar dalam keputusan itu 

terjadi keseimbangan. Keseimbangan inilah yang merupakan sistem dalam 

menentukan arah dan tingkah laku seseorang. Dalam penentuan arah itu 

terbentuk pula motif seseorang yang mendorong terjadinya tingkah laku 
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tersebut. Dinamika tingkah laku disebabkan pengaruh internal dan 

eksternal. 

Dalam teori S-O-R, pengaruh eksternal ini yang dapat menjadi 

stimulus dan memberikan rangsangan sehingga berubahnya sikap dan 

tingkah laku seseorang. Untuk keberhasilan dalam mengubah sikap maka 

komunikator perlu memberikan tambahan stimulus (penguatan) agar 

penerima berita mau mengubah sikap. Hal ini dapat dilakukan dalam 

berbagai cara seperti dengan pemberian imbalan atau hukuman. Dengan 

cara demikian ini penerima informasi akan mempersepsikannya sebagai 

suatu arti yang bermanfaat bagi dirinya dan adanya sanksi jika hak ini 

dilakukan atau tidak. Dengan sendirinya penguatan ini harus dapat 

dimengerti, dan diterima sebagai hal yang mempunyai efek langsung 

terhadap sikap. Untuk tercapainya ini perlu cara penyampaian yang efektif 

dan efisien. 

5. Teori Jarum Hypodermic 

Model ini mempunyai asumsi bahwa komponen-komponen 

komunikasi (komunikator, pesan, media) amat perkasa dalam 

mempengaruhi komunikasi. Disebut model jarum hypodermic karena 

dalam model ini dikesankan seakan-akan komunikasi “disuntikkan” 

langsung ke dalam jiwa komunikan. Model ini sering juga disebut “bullet 

theory” (teori peluru) karena komunikan dianggap secara pasif menerima 

berondongan pesan-pesan komunikasi. Bila menggunakan komunikator 
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yang tepat, pesan yang baik, atau media yang benar, komunikaan dapat 

diarahkan sekehendak kita. 

Model ini umumnya diterapkan dalam penelitian eksperimental. 

Peneliti memanipulasikan variabel-variabel komunikasi, kemudian 

mengukur variabel-variabel antara dan efek. Variabel-variabel 

komunikator ditunjukkan dengan kredibilitas, daya tarik dan kekuasaan. 

Kredibilitas terdiri dari dua unsur yaitu keahlian dan kejujuran. Daya tarik 

diukur dengan kesamaan, familiaritas dan kesukaan. Kekuasaan (power) 

dioperasionalisasikan dengan tanggapan komunikan tentang kemampuan 

komunikator untuk menghukum atau memberi ganjaran , kemampuan 

untuk memperhatikan apakah komunikan tunduk atau tidak, dan 

kemampuan untuk meneliti apakah komunikan tunduk atau tidak.  

Variabel pesan terdiri dari struktur pesan, gaya pesan, appeals 

pesan. Untuk variabel media boleh berupa media elektronik (radio, 

televisi, video, tape-recorder), media cetak (majalah, surat kabar, buletin), 

atau saluran interpersonal (ceramah, diskusi, kontak dan sebagainya). 

Variabel antara ditunjukkan dengan perhatian dan pengertian. Perhatian 

diukur sejauh mana komunikan menyadari adanya pesan, pengertian 

diukur dengan sejauh mana komunikan memahami pesan, penerimaan 

dibatasi sejauh mana komunikan menyetujui gagasan yang dikemukakan 

komunikan. Sedangkan variabel efek diukur pada segi kognitif (perubahan 

pendapat, penambahan pengetahuan, perubahan kepercayaan), segi afektif 
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(sikap, perasaan, kesukaan), dan segi konatif (perilaku atau kecenderungan 

perilaku).  

G. Definisi Konsep 

Konsep ialah simbol yang digunakan untuk memaknai fenomena 

tertentu. Dalam penelitian tentang respon masyarakat menonton program 

acara si Bolang di Trans 7, simbol yang digunakan yaitu : respon menonton 

dan film dokumenter. 

Respon adalah tanggapan, reaksi dan jawaban. Respon diartikan 

sebagai suatu tingkah laku yang merupakan tanggapan atau balasan terhadap 

rangsangan atau stimulus. Suatu reaksi atau jawaban bergantung pada 

stimulus atau merupakan hasil stimulus tersebut. Jadi respon menonton dapat 

diartikan suatu tingkah laku manusia yang merupakan tanggapan atau balasan 

terhadap apa yang ditontonnya, timbal balik dari apa yang dikomunikasikan 

terhadap orang-orang yang terlibat proses komunikasi. 

Si Bolang adalah program film dokumenter yang masuk  dalam 

kategori aman untuk ditonton oleh anak-anak. Si Bolang merupakan program 

petualang anak-anak di Trans7 yang hadir setiap hari pukul 12.30. Si Bolang 

adalah sebutan dari anak setempat yang memimpin teman-temanya yang 

berpetualang di sekitar tempat tinggalnya. Si Bolang berasal dari berbagai 

daerah di Indonesisa dengan keunikan masing-masing.  

Film dokumenter merupakan karya cipta tentang kenyataan yang 

benar-benar terjadi, berwujud atau ada, serta menyangkut kehidupan, 
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lingkungan hidup dan situasi nyata. Bukan ciptaan atau khayalan seperti 

halnya pada film cerita. 

H. Definisi Operasional 

Respon menonton merupakan respon manusia mengenai suatu objek, 

suatu tingkah laku manusia yang merupakan tanggapan atau balasan terhadap 

apa yang ditontonnya, timbal balik dari apa yang dikomunikasikan terhadap 

orang-orang yang terlibat proses komunikasi. Respon menonton juga dapat 

diartikan sekumpulan tingkah laku yang terjadi saat menyimak dan 

memperhatikan tayangan dari stasiun televisi sebagai sumber informasi 

ataupun hiburan. 

Penelitian ini mengukur respon pasangan muda (ayah dan atau ibu) 

saat menonton program acara si Bolang di Trans 7. Indikator yang digunakan 

dalam mengukur respon meliputi: 

1. Frekuensi menonton 

2. Kebiasaan menonton 

3. Tujuan menonton 

4. Motivasi menonton 

5. Tempat menonton 

6. Waktu yang dicurahkan untuk menonton 

I. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif kuantitatif merupakan jenis 
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penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi secara sistematis, 

faktual dan akurat tentang fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau objek 

tertentu (Kriyantono, 2006: 67). 

2. Informan dan Subyek Penelitian 

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. Jadi populasi bukan hanya orang, tetapi juga obyek dan 

benda-benda alam yang lain. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada 

pada obyek/subyek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik 

atau sifat yang dimiliki subyek atau obyek itu (Sugiyono, 2009:80). 

Populasi dalam penelitian ini adalah warga desa Cerme kidul RW.VII 

RT.1 dan RT.2 kecamatan Cerme kabupaten Gresik yang terdiri dari 112 

KK. 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki 

oleh populai tersebut. Dari 112 KK yang menjadi populasi tersebut maka 

dalam penelitian ini yang dijadikan sampel adalah pasangan muda (ayah 

dan atau ibu) warga desa Cerme kidul RW.VII RT.1 dan RT.2 kecamatan 

Cerme kabupaten Gresik yang mempunyai kriteria sebagai berikut : 

1. Tercatat sebagai warga desa Cerme kidul RW.VII RT.1 dan RT.2 

kecamatan Cerme kabupaten Gresik. 

2. Pasangan muda (ayah dan atau ibu) yang berusia antara 25 – 49 tahun. 

3. Memiliki anak usia 7 – 12 tahun. 
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Melalui pra-survey dengan mendata berapa dan siapa saja pasangan 

muda (ayah dan atau ibu) di desa Cerme kidul RW.VII RT.1 dan RT.2 

kecamatan Cerme kabupaten Gresik yang memenuhi kriteria untuk 

dijadikan sampel. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah dengan menggunakan metode Sampling Purposive 

(Kriyantono, 2006:157) yaitu teknik menentukan sampel berdasarkan 

kriteria yang ditentukan peneliti dan harus mendukung tujuan riset.  

Dari populasi 112 KK warga desa Cerme kidul RW.VII RT.1 dan 

RT.2 kecamatan Cerme kabupaten Gresik, terdapat 30 KK yang akan 

dijadikan sampel dalam penelitian ini karena sesuai dengan kriteria yang 

ditentukan peneliti. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Adapun teknik pengumpulan  data yang  digunakan  sesuai  dengan 

permasalahan ini yaitu, antara lain: 

a. Dokumentasi 

Peneliti mengumpulkan data-data yang berupa informasi dari 

catatan-catatan penting, artikel, buku baik dari lembaga atau organisasi 

maupun dari perorangan yang berkaitan dengan penelitian untuk lebih 

mempersahih atau memperkuat data yang didapat berkaitan dengan 

penelitian. Teknik ini didapatkan untuk mendapatkan data sekunder. 

b. Angket atau Questioner 

Angket (Questioner) merupakan teknik pengumpulan data yang 

dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau 
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pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Data yang 

diperoleh adalah data mengenai pribadi responden dan data mengenai 

hal-hal yang responden ketahui, yang berhubungan dengan masalah 

yang diteliti, yaitu tentang respon masyarakat menonton program acara 

si Bolang di Trans 7. Data yang terkumpul berupa jawaban dari 

pertanyaan yang diisi oleh responden. 

4. Analisa Data 

Dalam penelitian ini analisa data yang digunakan adalah statistik 

deskriptif . Menurut Kriyantono (2006: 167) statistik deskriptif yaitu 

analisis dipakai untuk riset deskriptif yang berupaya menggambarkan 

gejala atau fenomena yang dari suatu variabel yang diteliti, digunakan 

untuk menggambarkan peristiwa, perilaku atau obyek tertentu lainnya. 

Teknik yang digunakan dalam statistik deskriptif  yaitu distribusi 

frekuensi. 

Menurut Anas Sudijono dalam bukunya “Pengantar Statistik 

Pendidikan” mengatakan Distribusi berarti penyaluran, pembagian, atau 

pencaran. Jadi “distribusi frekuensi” dapat diberi arti “penyaluran 

frekuensi”, “pembagian frekuensi”, atau “pencaran frekuensi”. Dalam 

statistik, “distribusi frekuensi” kurang lebih mengandung pengertian: 

suatu keadaan yang menggambarkan bagaimana frekuensi dari gejala 

atau variabel yang dilambangkan dengan angka itu, telah tersalur, 

terbagi, atau terpencar. 
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Penyajian datanya berupa tabel distribusi frekuensi yaitu alat 

penyaji data statistik yang berbentuk kolom dan lajur, yang didalamnya 

dimuat angka yang dapat melukiskan atau menggambarkan pencaran 

atau pembagian frekuensi dari variabel yang sedang menjadi obyek 

penelitian. Dimana dalam tabel distribusi frekuensi tersebut akan 

didapati: (1) Variabel, (2) frekuensi dan (3) jumlah frekuensi. 

Tabel distribusi frekuensi yang digunakan adalah tabel distribusi 

frekuensi relatif (Tabel Persentase) : 

Tabel 1.2 

Contoh Tabel Distribusi Frekuensi Relatif 

Nilai 
(x) 

f Persentase 
(p) 

   

Total 30=N 100.0= Ep 

Keterangan : 

Untuk memperoleh frekuensi relatif (angka persenan) menggunakan 

rumus :   

             f 
         p =   ______  X 100% 
 
                     N                                                                                        
 
f  = frekuensi yang sedang dicari persentasenya. 

N  = Number of Cases (jumlah frekuensi/banyaknya individu). 

p = angka persentase. 

 

 


