
12 

BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Komunikasi Massa 

Pada dasarnya komunikasi massa adalah komunikasi melalui media 

massa (elektronik dan cetak). Sebelum melangkah secara luas tentang 

komunikasi massa, perlu diketahui arti komunikasi itu sendiri. Secara 

etimologi dikatakan bahwa istilah komunikasi berasal dari bahasa latin 

communicatio, dan bersumber dari kata communis yang berarti sama. Sama 

disini maksudnya adalah sama makna.8 Sedangkan secara terminologi yaitu 

penciptaan makna antara dua orang atau lebih lewat penggunaan simbol-simbol 

atau tanda-tanda. Komunikasi disebut efektif bila makna yang tercipta relatif 

sesuai dengan yang diinginkan komunikator.9 

Sedangkan menurut Harold Lasswell bahwa komunikasi tercermin 

dengan menjawab pertanyaan: “who says what in which channel to whom with 

what effect?”. Dalam hal ini komunikator mentransmisikan suatu pesan kepada 

komunikan melalui suatu saluran atau media sehingga mampu menimbulkan 

efek dari komunikator. Hal tersebut menunjukkan bahwa komunikasi meliputi 

lima unsur yaitu: komunikator, pesan, komunikan, saluran/media dan umpan 

balik/efek.10 

Berdasarkan pemaparan di atas, bahwa elemen who dalam penelitian 

ini yaitu media massa. Selanjutnya elemen says what yaitu berita politik 

tentang anggota DPR. Kemudian elemen in which channel atau saluran media 

dalam hal ini adalah televisi, koran dan online. Berikutnya elemen to whom 

8 Effendy, Onong Uchjana. 2002. Dinamika Komunikasi. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya 
9 Mulyana, Deddy. 2010. Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya 
10 Ibid.  
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yaitu masyarakat Kelurahan Tlogomas RT. 02 RW. 07 Kota Malang dan Dusun 

Jaten RT. 01 RW. 05 Desa Jedong Kabupaten Malang. Sedangkan elemen with 

what effect atau umpan balik berupa persepsi atau gambaran yang dinyatakan 

oleh masyarakat mengenai eksistensi lembaga DPR.  

11Bagan 2.1 

Proses Komunikasi 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan bagan di atas, dapat di asumsikan mampu memperjelas 

terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi proses penyampaian pesan 

oleh media massa (televisi, koran dan online) terhadap persepsi masyarakat 

Kelurahan Tlogomas RT. 02 RW. 07 Kota Malang dan Dusun Jaten RT. 01 

RW. 05 Desa Jedong Kabupaten Malang tentang eksistensi lembaga DPR. 

Salah satunya yaitu faktor tingkat pendidikan yang pernah/sedang ditempuh 

oleh masyarakat tersebut. Dimana tingkat pendidikan yang dimaksud dalam hal 

ini adalah pengetahuan masyarakat tentang fungsi aspirasi lembaga DPR. Jadi 

pengetahuan masyarakat tentang fungsi aspirasi lembaga DPR, memungkinkan 

terciptanya umpan balik atau tanggapan dari masyarakat tentang eksistensi 

lembaga DPR dalam menyalurkan aspirasi rakyat, atau malah sebaliknya. 

                                                           
11 Effendy, Onong Uchjana. 2003. Ilmu Komunikasi: Teori dan Praktek. Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya 
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Salah satu tujuan media massa (televisi, koran dan online) memberikan 

berita politik tentang anggota DPR kepada masyarakat yaitu untuk mengubah 

opini, pendapat atau pandangan (to change the opinion). Dalam hal ini media 

massa (televisi, koran dan online) memberikan berbagai informasi tentang 

anggota DPR, tujuan akhirnya supaya masyarakat mau berubah pendapat dan 

persepsinya terhadap tujuan berita itu disampaikan.12 

Media massa (televisi, koran dan online) adalah alat-alat dalam 

komunikasi yang bisa menyebarkan pesan secara serempak, cepat kepada 

audiens yang luas dan heterogen kelebihan media massa dibanding dengan 

jenis komunikasi lain adalah ia bisa mengatasi hambatan ruang dan waktu. 

Bahkan media massa mampu menyebarkan pesan hampir seketika pada waktu 

yang tak terbatas. 

Fungsi komunikasi massa menurut Jay Black dan Frederick C. Whitney 

(1988), dalam hal ini adalah berita politik tentang anggota DPR di televisi, 

koran dan online yang memberikan informasi (to inform) kepada masyarakat 

Kelurahan Tlogomas RT. 02 RW. 07 Kota Malang dan Dusun Jaten (RT. 01 

RW. 05) Desa Jedong Kabupaten Malang. Selain memberikan informasi terkait 

dengan berita politik tentang anggota DPR, media massa (televisi, koran dan 

online) juga mempunyai fungsi untuk memberikan hiburan kepada masyarakat 

(to entertain). Hiburan ini berupa serial kartun dan lawakan.13 

Sedangkan fungsi lainnya yaitu media massa (televisi, koran dan 

online) berupaya membujuk (to persuade) masyarakat sesuai dengan kehendak 

                                                           
12 Ibid. 
13 Mulyana, Deddy. 2010. Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya 
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pemilik media massa. Sebagaimana teori hierarki pengaruh isi media 

menjelaskan bahwa salah satu yang mempengaruhi isi pemberitaan yaitu 

kepemilikan dan ideologi media, sehingga media massa bisa merekonstruksi 

pemikiran pembaca sesuai dengan kehendak pemilik media massa.14 Sebagai 

contoh, yaitu Surya Paloh yang notabene sebagai pemilik harian Media 

Indonesia, Metro TV dan politikus partai Nasional Demokrat. Dalam hal ini, ia 

senantiasa memberikan berita-berita positif partai Nasdem mengingat ia adalah 

pendiri sekaligus Ketua Umum partai Nasdem. Selain itu, fungsi media juga 

yaitu mentransmisikan budaya (transmission of culture) daerah lokal, 

tujuannya untuk mengenalkan budaya suatu daerah kepada lain. 

DeFleur dan Dennis menjelaskan tahapan-tahapan pembentuk 

komunikasi massa, antara lain: 15 

Tabel 2.1  

Tahapan Komunikasi Massa 

No. Tahapan Keterangan 

1. Komunikator profesional Komunikator bukan individu sehingga 
komunikator merupakan bagian dari 
lembaga/organisasi yang kompleks. 

2.  Cepat dan berkelanjutan Proses penyampaian pesan lebih cepat 
karena kecanggihan teknologi. Sedangkan 
berkelanjutan diartikan bahwa media massa 
menyampaikan pesan tidak sepotong-
potong tetapi berkelanjutan. 

 

                                                           
14 Wahono, Eko Puji. 2016. Bingkai Media Online Mengenai Isu LGBT Tentang Pernikahan Sesama 

Jenis di Indonesia. Skripsi UMM Malang: belum diterbitkan. 
15Setyowati, Yuli. 2006. Komunikasi Massa. Diakses dari 

http://aurojogja.files.wordpress.com/2006/09/komunikasi-massa-a5.PDF, pada tanggal 14 
Mei 2016 pukul 10.20 WIB. 

 

http://aurojogja.files.wordpress.com/2006/09/komunikasi-massa-a5.PDF
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No. Tahapan Keterangan 

3. Khalayak luas, heterogen 
dan anonim 

Media massa dapat tersebar di berbagai 
tempat, heterogen (beragam) dan anonim 
(komunikator tidak dapat mengenal 
audiens). 

4. Kesamaan makna Pesan yang disampaikan untuk 
menciptakan kesamaan makna diantara 
khalayak. Kesamaan makna muncul karena 
keserempakan/serentak pada waktu yang 
sama. 

5. Mempengaruhi khalayak Media massa bertujuan untuk membentuk 
satu sikap dan perilaku tertentu. 

6. Mengutamakan unsur isi 
daripada hubungan 

Komunikasi massa lebih mengutamakan isi 
daripada hubungan karena pesannya 
melalui media. 

7. Bersifat satu arah Komunikasi massa cenderung bersifat satu 
arah. Akan tetapi, pada konteks-konteks 
tertentu dapat bersifat dua arah. 

8. Stimulasi alat indera 
terbatas 

Kelemahan karateristik komunikasi massa. 
Contoh: orang buta dapat mendengarkan 
radio dan tidak dapat melihat siaran TV. 

9. Feedback tertunda Biasanya komunikasi massa memiliki 
feedback tertunda. Namun, untuk sekarang 
ini sudah tidak relevan lagi karena sekarang 
sudah ada acara yang bersifat interaktif. 

 
Berdasarkan tabel di atas, maka dapat disimpulkan bahwa berita 

sebagai salah satu sumber informasi dalam komunikasi massa dapat dikatakan 

sebagai proses interaksi antara media massa yang di dalamnya terdiri dari 

organisasi yang melembaga (baik pemilik media dan karyawan) yang 

memberikan berita politik tentang anggota DPR melalui televisi, koran dan 

online secara hetoregen kepada masyarakat umum dan secara anonim atau 
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tanpa mengenal siapa dituju. Pesan yang disampaikan untuk menciptakan 

kesamaan makna diantara khalayak. Dalam proses interaksi media dengan 

masyarakat tersebut, media massa bertujuan untuk membentuk satu sikap dan 

perilaku masyarakat dalam hal ini gambaran tentang eksistensi lembaga DPR. 

Dalam proses interaksi tersebut, media massa (televisi, koran dan online) 

merupakan pihak yang aktif dalam memberikan pesan, sedangkan masyarakat 

sebagai pihak yang pasif.  

Media massa (televisi, koran dan online) mempunyai kekuatan yang 

sangat signifikan dalam usaha mempengaruhi khalayaknya. Keberadaan media 

massa (televisi, koran dan online) mempunyai peranan penting dalam usaha 

memberikan informasi penting bagi masyarakat, pengetahuan yang dapat 

memperluas wawasan, sarana hiburan sebagai pelepas ketegangan, dan yang 

tidak kalah pentingnya adalah peranan media sebagai kontrol sosial untuk 

memberikan kritik maupun mendukung kebijakan pemerintah agar memotivasi 

masyarakat.  

Kehadiran media massa (koran, televisi dan online) menjalankan fungsi 

kontrol yang baik dalam menyikapi sistem pemerintahan, tat kala kewajiban 

media massa (koran, televisi dan online) sebagai pihak yang mampu 

memberikan kritik terhadap kebijakan yang tidak sesuai dengan harapan dan 

kebutuhan masyarakat sebagai bentuk kontrol sosial melalui pemberitaannya. 

Sehingga dapat dikatakan telah menjadi kewajiban media massa (koran, 

televisi dan online) melakukan kritik terhadap kebijakan pemerintah yang tidak 

sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat sebagai bentuk kontrol sosial 

tersebut.  
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Media massa (televisi, koran dan online) dalam menyajikan berita 

politik tentang anggota DPR kepada masyarakat, mampu mengindikasikan 

efek atau pengaruh yang terdiri dari tiga dimensi, yaitu efek kognitif, afektif 

dan konatif.16 Pertama, efek kognitif yang dimaksud adalah akibat yang timbul 

dari berita politik tentang anggota DPR mampu memberikan informasi kepada 

masyarakat. Kedua, efek afektif dalam hal ini berkaitan dengan tujuan media 

massa (televisi, koran dan online) bukan hanya sekedar memberitahu kepada 

khayalak agar menjadi tahu tentang anggota DPR, tetapi lebih dari itu. 

Sehingga setelah mengetahui informasi yang diterimanya, masyarakat 

diharapkan dapat merasakannya. Sebagai contoh, setelah masyarakat 

mendengar atau membaca berita politik tentang anggota DPR yang tidak 

mampu menyalurkan aspirasi masyarakat dengan baik serta perilaku yang tidak 

sesuai dengan kedudukannya, maka dalam diri masyarakat akan muncul 

perasaaan kecewa terhadap eksistensi lembaga DPR. Terakhir, efek konatif 

yang dimaksud adalah akibat yang timbul pada diri masyarakat dalam bentuk 

perilaku atau tindakan. Efek konatif tidak langsung timbul sebagai akibat 

terpaan berita politik tentang anggota DPR di media massa (televisi, koran dan 

online), melainkan didahului oleh efek kognitif dan afektif. 

2.2 Teori-teori Komunikasi Massa 

2.2.1 Hypodermic Needle Theory 

Hypodermic Needle Theory memiliki arti bahwa apa yang 

disajikan media massa (koran, televisi dan online) secara langsung atau 

kuat memberi rangsangan pada diri audience. Audience, anggota dari 

                                                           
16 Effendy, Onong Uchjana. 2003. Ilmu Komunikasi: Teori dan Praktek. Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya 
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masyarakat dianggap mempunyai ciri khusus dan tidak mempunyai 

sedikit kontrol. Dengan kata lain, tidak ada campur tangan di antara 

pesan yang disampaikan dengan penerima. Artinya, pesan yang sangat 

jelas dan sederhana akan jelas dan sederhana pula direspon oleh 

masyarakat. Jadi, antara penerima dengan pesan yang disebarkan oleh 

pengirim tidak ada perantara dan tidak ada umpan balik dari 

penerimanya.17 

 Hal ini digambarkan sebagai teori jarum hipodermik 

(hypodermic needle theory) atau teori peluru (bullet theory). Alasannya, 

isi senapan (dalam hal ini diibaratkan pesan) langsung mengenai sasaran 

tanpa perantara. Hal ini artinya, pesan yang dikirimkan akan langsung 

mengenai sasarannya yakni penerima pesan, seperti peluru yang 

langsung mengenai sasaran. 

Teori ini di samping mempunyai pengaruh yang sangat kuat juga 

mengasumsikan bahwa para pengelola media (koran, televisi dan online) 

dianggap sebagai orang yang lebih pintar dibanding audience. 

Akibatnya, audience bisa dikelabui sedemikian rupa dari apa yang 

disiarkannya. Teori ini mengasumsikan media massa mempunyai 

pemikiran audience bisa ditundukkan sedemikian rupa atau bahkan bisa 

dibentuk dengan cara apapun yang dikehendaki media. Intinya, 

sebagaimana dikatakan oleh Jason dan Anne Hill (1997), media massa 

dalam teori Jarum Hipodermik mempunyai efek langsung “disuntikkan” 

ke dalam ketidaksadaran audience.18  

                                                           
17 Nurudin. 2011. Pengantar Komunikasi Massa. Jakarta: Rajawali Pers 
18 Ibid. 
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19Bagan 2.2 

Model SMCR  

 
 
 

 
Berdasarkan bagan di atas, dapat disimpulkan bahwa model 

SMCR ini sering dikaitkan dengan teori jarum hipodermik. Terlihat pada 

bagan tersebut bahwa source (media massa televisi, koran dan online) 

mendistribusi (message) atau pesan tentang anggota DPR melalui 

(channel) atau saluran atau media televisi, koran dan online kepada 

(receiver) atau penerima (masyarakat Kelurahan Tlogomas RT. 02 RW. 

07 Kota Malang dan Dusun Jaten RT. 01 RW. 05 Desa Jedong Kabupaten 

Malang).  

Model ini cenderung bersifat linear atau satu arah, karena media 

massa (media massa televisi, koran dan online) dianggap memiliki 

pengaruh yang kuat dan penerima (masyarakat) akan mempersepsikan 

sesuai dengan pesan yang disebarkan oleh media massa. Hal ini didukung 

dengan pemaparan yang telah dijelaskan sebelumnya, dimana pihak 

media massa (televisi, koran dan online) sebagai pihak yang aktif. Dalam 

hal ini media massa (televisi, koran dan online) memiliki keleluasan 

dalam memberikan pesan kepada masyarakat. Pasalnya, masyarakat 

merupakan pihak yang pasif dalam proses interaksi antara media massa 

(televisi, koran dan online).  

Keleluasan media massa (televisi, koran dan online) dalam 

memberita berita politik tentang anggota DPR, mampu melahirkan 

                                                           
19 Kriyantono, Rachmat. 2006. Riset Komunikasi. Jakarta: Kencana Prenada Media Group 

Source Message Channel Receiver 
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interpretasi khalayak yang berbeda-beda, tat kala frekuensi dan 

intensitas, tingkat ketertarikan dan pemahaman terhadap isi pesan terkait 

dengan eksistensi lembaga DPR. Sebagaimana yang telah dijelaskan 

bahwa berita politik tentang anggota yang bermuatan negatif, maka akan 

melahirkan perspektif yang negatif pula dari masyarakat, demikian pula 

sebaliknya. 

Berdasarkan pemarapan tentang teori jarum hipodermik, dapat 

diasumsikan bahwa bentuk pengaruh antara terpaan berita politik tentang 

anggota DPR terhadap persepsi masyarakat tentang eksistensi lembaga 

DPR dapat dikatakan sebagai bentuk pengaruh yang linear atau searah. 

Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat pendidikan yang terjadi diantara 

masyarakat Dusun Jaten RT. 01 RW. 05 Desa Jedong Kabupaten Malang 

dan Kelurahan Tlogomas RT. 02 RW. 07 Kota Malang tidak dapat 

dijadikan sebagai variabel pemoderasi.  

 
2.2.2 Agenda Setting Theory 

Secara singkat teori penyusunan agenda ini mengatakan media 

(khususnya berita) tidak selalu berhasil memberitahu apa yang kita pikir, 

tetapi media tersebut benar-benar berhasil memberitahu kita berpikir 

tentang sesuatu hal. Media massa selalu mengarahkan kita pada apa yang 

harus dilakukan. Media memberikan agenda-agenda melalui 

pemberitaanya, sedangkan masyarakat akan mengikutinya. Menurut 

asumsi teori ini media mempunyai kemampuan untuk menyeleksi dan 
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mengarahkan perhatian masyarakat pada gagasan atau peristiwa 

tertentu.20 

Dengan kata lain, agenda media akan menjadi agenda 

masyarakat. Dalam hal ini adalah berita politik tentang anggota DPR 

tentang kinerja DPR khususnya, agenda atau pembicaran masyarakat 

juga seperti yang di agendakan media tersebut. Hal ini berarti, jika 

pemberitaan media massa (televisi, koran dan online) tentang anggota 

DPR yang kontroversial, maka yang menjadi bahan pembicaraan 

masyarakat yaitu tentang tindakan anggota DPR yang tidak sesuai 

kedudukannya, sehingga perilaku anggota DPR dan kebijakan lembaga 

DPR tak sesuai dengan kondisi sosial dan harapan masyarakat.  

21Bagan 2.3 

Model Agenda Setting 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan bagan di atas, maka disimpulkan bahwa media 

massa (televisi, koran dan online)  sebagai pusat penentuan kebenaran 

dengan kemampuan media massa (media massa televisi, koran dan 

online) untuk mentransfer dua elemen yaitu kesadaran dan informasi ke 

                                                           
20 Op.cit 
21 Op.cit 
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dalam agenda publik dengan mengarahkan kesadaran publik serta 

perhatiannya kepada isu-isu yang dianggap penting oleh media massa 

(media massa televisi, koran dan online). Sehingga dapat membentuk 

efek dari publik berupa sikap dan persepsi. Lebih lanjut, kemampuan 

media massa (televisi, koran dan online) memiliki strategi-strategi, 

penonjolan, dan pertautan fakta ke dalam berita agar lebih bermakna, 

lebih menarik, atau lebih diingat, untuk menggiring interprestasi 

khalayak sesuai dengan perspektifnya. 

Lebih lanjut, teori agenda setting dapat diasumsikan 

bahwasannya agenda media merupakan agenda masyarakat. Disisi lain, 

agenda masyarakat dapat menjadi agenda media pula. Dengan demikian 

teori agenda setting ini dapat dikatakan terdapat feedback antara media 

massa dengan masyarakat. 

 
2.3 Persepsi Masyarakat 

Persepsi merupakan proses internal yang memungkinkan kita memilih, 

mengorganisasikan, dan menafsirkan rangsangan dari lingkungan sehingga 

proses tersebut mempengaruhi perilaku kita.22 Lebih lanjut, ia mengatakan 

bahwa persepsi merupakan inti dari komunikasi, sedangkan penafsiran 

(interpretasi) adalah inti persepsi. Persepsi merupakan suatu hal yang penting 

terjadi dalam lingkungan sehari-hari kita, dimana kita sadar dalam memperoleh 

informasi dan berbagai rangsangan sehingga dapat mempengaruhi perilaku 

setiap individu. Pengetahuan mengenai apa yang kita tangkap dari panca indera 

                                                           
22 Mulyana Deddy. 2010. Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya 
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yang meliputi penginderaan (sensasi), atensi dan interpretasi sehingga 

keberadaannya dapat kita rasakan.     

Secara etimologis, persepsi atau perception berasal dari bahasa Latin 

perceptio; dari percipere, yang artinya menerima atau mengambil.23 Persepsi 

merupakan suatu proses penginderaan, yaitu merupakan proses diterimanya 

stimulus oleh individu melalui alat indera atau juga disebut proses sensoris. 

Namun proses itu tidak berhenti begitu saja, melainkan stimulus tersebut 

diteruskan dan proses selanjutnya merupakan proses persepsi. Karena itu proses 

persepsi tidak dapat lepas dari proses penginderaan merupakan proses 

pendahulu dari proses persepsi. 24 

Persepsilah yang menentukan kita memilih suatu pesan dan 

mengabaikan pesan yang lain. Semakin tinggi derajat keasaman persepsi antar 

individu, semakin mudah dan semakin sering mereka berkomunikasi, dan 

sebagai konsekuensinya, semakin cenderung membentuk kelompok budaya 

atau kelompok identitas. Persepsi adalah proses menerima, menyeleksi, 

mengorganisasikan, mengartikan, menguji, dan memberikan reaksi kepada 

rangsangan panca indera atau data. Persepsi adalah kemampuan otak dalam 

menerjemahkan stimulus. Persepsi juga merupakan proses untuk 

menerjemahkan atau menginterpretasi stimulus yang masuk dalam alat indera.25  

Persepsi manusia, baik berupa persepsi positif maupun negatif akan 

mempengaruhi tindakan yang tampak. Tindakan positif biasanya muncul 

apabila kita mempersepsi seseorang secara positif dan sebaliknya.26 

                                                           
23 Sobur, Alex. 2003. Psikologi Umum. Bandung: Pustaka Setia 
24 Walgito, Bimo. 2010. Pengantar Psikologi Umum. Yogyakarta: CV. Andi Offset 
25 Op.cit 
26 Sugihartono, dkk. 2007. Psikologi Pendidikan. Yogyakarta: UNY Press 
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Dari pemaparan di atas, peneliti menyimpulkan bahwa persepsi 

merupakan gambaran yang dinyatakan masyarakat (RT. 02 RW. 07) Kelurahan 

Tlogomas Kota Malang dan Dusun Jaten (RT. 01 RW. 05) Desa Jedong 

Kabupaten Malang tentang eksistensi lembaga DPR, tat kala mereka menerima 

pesan dari pemberitaan politik tentang anggota DPR. Persepsi tersebut muncul 

karena adanya stimulus berupa berita politik tentang anggota DPR. Adanya 

frekuensi, intensitas, tingkat ketertarikan dan pemahaman terhadap isi berita 

oleh masyarakat mampu melahirkan perbedaan persepsi yang berlaku diantara 

kelompok masyarakat tersebut. Selain itu, latar jenjang pendidikan juga turut 

mempengaruhi bagaimana masyarakat tersebut mempersepsikan objek yang 

dimaksud. Sebab pengetahuan yang diperoleh melalui pendidikan formal 

memberikan pengetahuan masyarakat terkait dengan fungsi aspirasi lembaga 

DPR. Salah satunya melalui Pendidikan Kewarganegaraan. 

Bagan 2.4 

Proses Persepsi  

 

 

Pada tahap pertama, alat-alat indera di stimulasi (dirangsang), lalu 

rangsangan terhadap alat indera diatur menurut berbagai prinsip, yaitu prinsip 

proksimitas (proximity) dan kelengkapan (closure). Tahap yang ketiga adalah 

stimulasi alat indera tersebut ditafsirkan-dievaluasi. Hal ini sejalan dengan 

pendapat Bimo Walgito yang menyatakan bahwa: “proses terjadinya persepsi 

dimulai dari adanya objek yang menimbulkan stimulus, dan stimulus mengenai 

alat indera. Stimulus yang diterima alat indera diteruskan oleh saraf sensoris ke 

otak. Kemudian terjadilah proses di otak sebagai pusat kesadaran sehingga 

Terjadinya 
stimulasi alat indera 

Stimulasi alat 
indra diatur 

Stimulasi alat indera 
dievakuasi-ditafsirkan 
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individu menyadari apa yang dilihat, atau apa yang didengar, atau apa yang 

diraba. Respon sebagai akibat dari persepsi dapat diambil oleh individu dalam 

berbagai macam bentuk.27   

Faktor-faktor yang berperan dalam persepsi yaitu: terjadinya stimulasi 

alat indera, stimulasi alat indera dievakuasi atau ditafsirkan.28 Pertama, objek 

yang dipersepsi dalam hal ini adalah berita tentang anggota DPR di televisi, 

koran dan online. Objek tersebut mampu menimbulkan stimulus yang kemudian 

diinterpretasi oleh alat indera atau reseptor. Kedua, alat indera atau reseptor 

merupakan alat untuk menerima stimulus. Di samping itu juga harus ada syaraf 

sensoris sebagai alat untuk meneruskan stimulus yang diterima reseptor ke 

pusat susunan syaraf, yaitu otak sebagai pusat kesadaran. Terakhir, adanya 

perhatian untuk menyadari atau untuk mengadakan persepsi, yaitu merupakan 

langkah pertama sebagai suatu persiapan dalam rangka melahirkan suatu 

persepsi. Perhatian yang dimaksud yaitu adanya frekuensi, intensitas, tingkat 

ketertarikan dan pemahaman terhadap isi berita oleh masyarakat DPR di 

televisi, koran dan online.  

Dari pemaparan di atas dapat diambil kesimpulan, ketika masyarakat 

menerima objek yang dipersepsi, dalam hal ini objek persepsinya berupa berita 

politik tentang anggota DPR melalui saluran televisi, koran dan online, dimana 

anggota masyarakat tersebut memperoleh informasi atau isi pesan yang 

disampaikan tentang anggota DPR. Setelah anggota masyarakat menyadari 

adanya sebuah pemberitaan tentang anggota DPR, maka mereka akan 

melakukan sebuah perhatian yang mampu melahirkan suatu gambaran terkait 

                                                           
27 Walgito, Bimo. 2010. Pengantar Psikologi Umum. Yogyakarta: CV. Andi Offset 
28 Ibid. 
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dengan kredibilitas anggota DPR dan eksistensi lembaga DPR dalam 

menyuarakan aspirasi rakyat. Tat kala berita politik tentang anggota politik 

tersebut memuat pesan yang negatif tentang anggota DPR, maka mampu 

menimbulkan persepsi yang negatif bagi masyarakat. Demikian pula 

sebaliknya.  

 
2.4 Teori Stimulus-Organism-Respon (S-O-R) 

Teori ini mendasarkan asumsi bahwa penyebab terjadinya perubahan 

perilaku dan persepsi tergantung kepada kualitas rangsangan (stimulus) yang 

berkomunikasi dengan organisme. Artinya kualitas dari sumber komunikasi 

(sources) misalnya kredibilitas akan berpengaruh pada perubahan perilaku 

seseorang atau sekelompok orang. Menurut Hosland, dkk (1953) mengatakan 

bahwa perubahan perilaku pada hakikatnya adalah sama dengan proses belajar. 

Perubahan perilaku tersebut menggambarkan proses belajar yang terdiri dari:29 

1. Stimulus yang diberikan pada organisme dapat diterima atau ditolak. Jika 

stimulus ditolak maka stimulus tersebut tidak efektif. Tetapi bila stimulus 

diterima maka ada perhatian dan stimulus efektif. 

2. Apabila stimulus mendapat perhatian maka stimulus akan dilanjutkan pada 

proses selanjutnya. 

3. Adanya dukungan fasilitas serta dorongan dari lingkungan adanya efek 

tindakan (perubahan persepsi dan perilaku). 

                                                           
29 Notoadmojo, Soekidjo. 2003. Pendidikan dan Perilaku Kesehatan. Jakarta: Rineka Cipta 
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Merujuk pada pendapat Effendy bahwa komunikasi merupakan 

proses interaksi antara dua orang atau lebih saling bertukar pemahaman.30 

Proses interaksi tersebut terdiri dari komunikator (televisi, koran dan online) 

dalam hal ini sebagai unsur organism, sedangkan pesan (berita politik 

tentang anggota DPR sebagai unsur stimulus dan komunikan dalam hal ini 

yaitu masyarakat RT. 02 RW. 07 Kelurahan Tlogomas Kota Malang dan 

masyarakat Dusun Jaten RT. 01 RW. 05 Desa Jedong Kabupaten Malang 

dan efek atau response merupakan gambaran yang dinyatakan oleh 

masyarakat terkait tentang eksistensi lembaga DPR yang notabene sebagai 

lembaga penyalur aspirasi rakyat. 

31Bagan 2.5 

Proses Stimulus- Organisme-Respon 

  

 

 

 

 

Bagan di atas menunjukkan bahwa perubahan sikap/persepsi 

tergantung pada proses yang terjadi pada individu. Stimulus atau pesan yang 

disampaikan kepada komunikan mungkin diterima atau mungkin ditolak. 

Komunikasi akan berlangsung jika ada perhatian dari komunikan. Proses 

berikutnya komunikan mengerti, kemampuan komunikan inilah yang 

                                                           
30 Effendy, Onong Uchjana. 2003. Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek. Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya 
31 Ibid. 

Stimulus Organisme: 

Perhatian 

Pengertian 

Penerimaan 

Respon 

(Perubahan 
sikap/persepsi) 
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melanjutkan proses berikutnya. Setelah komunikan mengolahnya dan 

menerimanya, maka terjadilah kesediaan untuk mengubah sikap dan 

persepsinya.  

Hal ini berkaitan pula dengan komunikasi antara media massa 

(televisi, koran dan online) dengan masyarakat. Tat kala upaya media massa 

(televisi, koran dan online) memberikan komunikasi persuasif kepada 

masyarakat, maka media massa (televisi, koran dan online) senantiasa 

memberikan suatu proses untuk mempengaruhi pendapat, sikap dan 

tindakan orang dengan menggunakan menipulasi psikologis sehingga orang 

tersebut bertindak seperti atas kehendak sendirinya.32 Berdasarkan definisi 

tersebut dapat di asumsikan bahwasannya komunikasi persuasif berupa 

ajakan agar komunikan bertindak sesuai dengan keinginan komunikator. 

Sebagai contoh bentuk komunikasi persuasif yang dilakukan oleh media 

massa (televisi, koran dan online) tentang anggota DPR adalah sebagai alat 

untuk memberikan informasi kepada masyarakat tat kala fungsi media 

massa sebagai gatekeeper. 

Hal ini menandakan bahwa upaya untuk merubah sikap tersebut 

dapat dilakukan melalui penggunaan pesan yang berfokus pada karateristik 

komunikator, sehingga bentuk pemberitaan yang dilakukan dapat dikatakan 

efektif pula. Seperti yang dikemukakan oleh Steward L. Tubbs dan Sylvia 

Moss, yakni komunikasi yang efektif paling tidak menimbulkan lima hal, 

salah satunya untuk mempengaruhi sikap seseorang ini sebagai komunikasi 

                                                           
32 Rakhmat, Jalaluddin. 2008. Psikologi Komunikasi. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya 
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persuasif.33 Komunikasi persuasif merupakan salah satu kajian komunikasi 

yang kerap digunakan sebagai metode mempengaruhi orang lain dalam 

berbagai hal, termasuk diantaranya upaya media massa dalam hal ini 

televisi, koran dan online yang memberitakan berita politik tentang anggota 

DPR, dimana dari efek berita tersebut mampu menimbulkan suatu pengaruh 

bagi masyarakat. 

Berdasarkan pemaparan di atas, komunikasi persuasif yang efektif 

adalah komunikasi yang harus menimbulkan efek dari audiensnya. Tat kala 

bentuk dari terpaan berita tersebut mampu menimbulkan efek bagi 

audiensnya. Efek dari terpaan berita tersebut meliputi persepsi positif 

maupun negatif terhadap objek yang dipersepsinya. Orientasinya adalah apa 

yang terjadi pada komunikan (masyarakat) sebagai akibat dari dampak 

stimulasi isi pesan dalam berita tersebut.  

Respon sebagai akibat dari persepsi dapat diambil oleh individu 

dengan berbagai macam bentuk. Stimulus mana yang akan mendapatkan 

respon dan individu tergantung pada perhatian individu bersangkutan. 

Berdasarkan hal tersebut, perasaan, kemampuan berfikir, pengalaman serta 

tingkat pendidikan yang dimiliki individu tidak sama, maka dalam 

mempersepsi sesuatu stimulus, hasil persepsi mungkin akan berbeda antar 

individu satu dengan individu lainnya.  

                                                           
33 Ibid. 
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Untuk lebih menjelaskan perbedaan hasil persepsi tersebut, peneliti 

menggambarkan perbedaan proses persepsi sebagai berikut: 

Bagan 2.6 

Hasil Persepsi 

S             O1                  R 

S             O2                 R 

S             O3                 R 

dan seterusnya 

Keterangan: 

S   = Stimulus (berita politik tentang anggota DPR) 

O1, O2, O3 = Perbedaan tingkat pendidikan individu 

R   = Hasil persepsi 

Berdasarkan bagan di atas, bahwa terpaan berita politik tentang 

anggota DPR di televisi, koran dan online terhadap persepsi masyarakat 

tentang eksistensi lembaga DPR dengan mempertimbangkan tingkat 

pendidikan dapat dijelaskan oleh teori Stimulus-Organisme-Respon. 

Dimana stimulus yang berasal dari berita politik tentang anggota DPR di 

televisi, koran dan online memungkinkan lahirnya persepsi negatif dan 

positif masyarakat tentang eksistensi lembaga DPR. Perlu diketahui bahwa 

persepsi antara suatu kelompok masyarakat dengan kelompok masyarakat 

lainnya itu berbeda-beda, salah satunya adalah tingkat pendidikan. Sebab 

tingkat pendidikan mampu menjelaskan bagaimana masyarakat tersebut 

memiliki pemahaman terhadap fungsi aspirasi lembaga DPR. Sehingga 

dapat dikatakan bukan hanya intensitas dan frekuensi dalam mencermati 
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berita politik, melainkan tingkat pendidikan juga turut mempengaruhi 

persepsi masyarakat terhadap eksistensi lembaga DPR. 

 

2.5 Rumusan Hipotesis 

2.5.1 Hipotesis Penelitian 

Dari penelitian ini dapat disusun sebuah hipotesis sementara yaitu: Ada 

pengaruh antara berita tentang tokoh politik terhadap persepsi 

masyarakat Kelurahan Tlogomas RT. 02 RW. 07 Kota Malang dan 

masyarakat Dusun Jaten RT. 01 RW. 05 Desa Jedong Kabupaten Malang 

tentang eksistensi lembaga DPR RI dengan mempertimbangkan jenjang 

pendidikan yang terjadi antara kedua kelompok masyarakat. 

2.5.2 Hipotesis Asosiatif 

H1  :    Tidak ada pengaruh antara terpaan berita politik di televisi, koran 

dan online terhadap persepsi masyarakat Kelurahan Tlogomas 

RT. 02 RW. 07 Kota Malang dan Dusun Jaten RT. 01 RW. 05 

Desa Jedong Kabupaten Malang tentang eksistensi lembaga DPR 

RI. 

H2  :   Ada pengaruh antara terpaan berita politik di televisi, koran dan 

online terhadap persepsi masyarakat Kelurahan Tlogomas RT. 02 

RW. 07 Kota Malang dan Dusun Jaten RT. 01 RW. 05 Desa 

Jedong Kabupaten Malang tentang eksistensi lembaga DPR RI. 

H3  :   Tidak ada pengaruh antara tingkat pendidikan terhadap persepsi 

masyarakat Kelurahan Tlogomas RT. 02 RW. 07 Kota Malang 
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dan Dusun RT. 01 RW. 05 Desa Jedong Kabupaten Malang 

tentang eksistensi Lembaga DPR. 

H4  : Ada pengaruh antara tingkat pendidikan terhadap persepsi 

masyarakat Kelurahan Tlogomas RT. 02 RW. 07 Kota Malang 

dan Dusun RT. 01 RW. 05 Desa Jedong Kabupaten Malang 

tentang eksistensi Lembaga DPR. 

H5  :   Tidak ada pengaruh antara terpaan berita politik tentang anggota 

DPR televisi, koran dan online terhadap persepsi masyarakat 

tentang eksistensi lembaga DPR dengan mempertimbangkan 

tingkat pendidikan yang terjadi diantara Kelurahan Tlogomas RT. 

02 RW. 07 Kota Malang dan Dusun RT. 01 RW. 05 Desa Jedong 

Kabupaten Malang. 

H6  :   Ada pengaruh antara terpaan berita politik tentang anggota DPR 

televisi, koran dan online terhadap persepsi masyarakat tentang 

eksistensi lembaga DPR dengan mempertimbangkan tingkat 

pendidikan yang terjadi diantara Kelurahan Tlogomas RT. 02 

RW. 07 Kota Malang dan Dusun RT. 01 RW. 05 Desa Jedong 

Kabupaten Malang. 

H7  :   Tidak ada perbedaan pengaruh antara terpaan berita politik tentang 

anggota DPR televisi, koran dan online terhadap persepsi 

masyarakat tentang eksistensi lembaga DPR dengan 

mempertimbangkan tingkat pendidikan yang terjadi diantara 

Kelurahan Tlogomas RT. 02 RW. 07 Kota Malang dan Dusun 

RT. 01 RW. 05 Desa Jedong Kabupaten Malang. 
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H8  :   Ada perbedaan pengaruh antara terpaan berita politik tentang 

anggota DPR televisi, koran dan online terhadap persepsi 

masyarakat tentang eksistensi lembaga DPR dengan 

mempertimbangkan tingkat pendidikan yang terjadi diantara 

Kelurahan Tlogomas RT. 02 RW. 07 Kota Malang dan Dusun 

RT. 01 RW. 05 Desa Jedong Kabupaten Malang. 

 
2.6 Definisi Konseptual dan Operasional Variabel 

2.6.1 Definisi Konseptual 

1. Variabel Independen (Terpaan Berita Tentang Tokoh Politik) 

Yaitu banyaknya informasi tentang peristiwa yang diterima seseorang 

melalui media massa (televisi, koran dan online). 

2. Variabel Dependen (Persepsi Masyarakat) 

Persepsi adalah gambaran yang dimiliki seseorang tentang perilaku 

anggota DPR dan lembaga DPR dalam menjalankan fungsinya. 

3. Variabel Moderator (Tingkat Pendidikan) 

Yaitu jenjang pendidikan yang pernah/sedang ditempuh oleh 

responden yang terdiri dari tingkat rendah (Sekolah Dasar), menengah 

(Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas) dan tinggi 

(Perguruan Tinggi). 

2.6.2 Operasional Variabel 

1. Terpaan berita politik yang dimaksud disini adalah tingkat 

keseringan responden memperoleh atau menerima informasi tentang 

perilaku anggota DPR dan lembaga DPR melalui media elektronik 

maupun media cetak. Hal ini dilihat dari: 
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a. Tingkat keseringan: masyarakat untuk mencermati berita politik 

tentang anggota DPR di televisi, koran dan online. 

b. Tingkat perhatian 

1. Memperhatikan sebagian atau semua terkait dengan berita 

politik tentang anggota DPR 

2. Memilih menikmati berita politik tentang anggota DPR 

ketimbang kegiatan lain. 

3. Memiliki jadwal khusus untuk menikmati berita berita politik 

tentang anggota DPR. 

2. Persepsi Masyarakat 

Persepsi adalah gambaran yang dimiliki responden tentang tingkah 

laku anggota DPR dan lembaga DPR terkait dengan fungsi dan 

peranannya sebagai penyalur aspirasi rakyat. Hal ini dapat dilihat: 

a. Tingkat pemahaman terhadap fungsi aspirasi yang dimaksud dan 

fungsi-fungsi lain. 

b. Gambaran tentang tingkat kesungguhan anggota DPR dan 

lembaga DPR dalam menyalurkan fungsi aspirasi. 

c. Kesesuaian antara perilaku atau tindakan anggota DPR, lembaga 

DPR dan kepentingan rakyat. 

d. Tingkat keberhasilan anggota DPR dan lembaga DPR dalam 

menyalurkan kepentingan rakyat. 

e. Perilaku anggota DPR antara kepentingan rakyat, pribadi dan 

anggotanya. 
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f. Tingkat keteladanan anggota DPR dalam menjalankan fungsi-

fungsinya. 

g. Sikap anggota DPR yang bisa ditelaudani masyarakat. 

 
3. Tingkat Pendidikan 

Tingkat pendidikan adalah jenjang pendidikan yang pernah/sedang 

ditempuh oleh responden menjadi variabel yang memperngaruhi 

(memperkuat dan memperlemah) hubungan antara variabel terpaan 

berita politik tentang anggota DPR dengan variabel persepsi 

masyarakat. 

 
2.7 Kerangka Berfikir Penelitian 

Kerangka berfikir penelitian merupakan model konseptual tentang 

bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi 

sebagai masalah yang penting dan bagaimana teori tersebut diturunkan dalam 

variabel penelitian. Selain itu, kerangka berfikir ini memudahkan peneliti 

melakukan tahapan-tahapan bagaimana teori tersebut diturunkan kedalam 

variabel-variabel penelitian. 

Dalam hal ini hubungan yang dimaksud adalah hubungan antara terpaan 

berita politik tentang anggota DPR tentang anggota DPR dengan persepsi 

masyarakat tentang eksistensi lembaga DPR. Dimana Berita tentang tokoh 

politik anggota DPR sebagai salah satu konten dalam komunikasi massa yang 

memiliki pengaruh yang kuat terhadap masyarakat sebagai audiensnya. Terpaan 

berita politik tentang anggota DPR dapat diturunkan kedalam variabel sebab 

munculnya persepsi masyarakat tentang eksistensi lembaga DPR. Variabel 
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sebab tersebut meliputi frekuensi, intensitas, tingkat ketertarikan, waktu yang 

digunakan dan pemahaman masyarakat terhadap isi berita politik tentang 

anggota DPR. Selain itu, latar jenjang pendidikan juga turut mempengaruhi 

bagaimana masyarakat tersebut mempersepsikan objek yang dimaksud. Sebab 

pengetahuan yang diperoleh melalui pendidikan formal memberikan 

pengetahuan masyarakat terkait dengan fungsi aspirasi lembaga DPR. Salah 

satunya melalui Pendidikan Kewarganegaraan. 

Kemudian persepsi yang menjadi variabel akibat meliputi gambaran 

yang dinyatakan masyarakat tentang eksistensi lembaga DPR. Gambaran yang 

dimaksud adalah pemahaman masyarakat terhadap fungsi aspirasi lembaga 

DPR 
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Bagan 2.7 

Kerangka Berfikir Penelitian 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        

 
 

 

 

                   

                                 Umpan Balik 

 

 

 

 

Permasalahan:  

Dewasa ini media massa 
(televisi, koran dan online) 
tak jarang menyajikan berita 
politik tentang anggota DPR, 
tat kala fungsinya sebagai 
gatekeeper. Namun, dari 
pemberitaan tersebut 
memungkinkan munculnya 
persepsi dari masyarakat. 
Pasalnya, anggota dan 
lembaga DPR merupakan 
representasi amanat rakyat, 
sehingga secara tak sadar 
masyarakat memusatkan 
perhatiannya pada anggota 
dan lembaga DPR, terkait 
dengan kebjiakan-
kebijakannya dalam 
mensejahterakan rakyat. 

 

Teori Jarum 
Hipodermik, 

Agenda Setting, 
Persepsi, Teori 

S-O-R, 
Komunikasi 

Persuasif 

Apakah ada pengaruh antara terpaan 
berita tentang tokoh politik terhadap 
persepsi masyarakat tentang 
eksistensi lembaga DPR dengan 
mempertimbangkan tingkat 
pendidikan yang terjadi diantara 
masyarakat Kelurahan Tlogomas 
RT. 02 RW. 07 Kota Malang dan 
Dusun Jaten RT. 01 RW. 05 Desa 
Jaten Kab. Malang. 

Analisis data 

1. Uji validitas dan reliabilitas 
2. Uji analisis korelasi, regresi sederhana 

dan analisis Moderasi (Uji F, Uji t dan 
Uji R) 

Hasil data yang menunjukkan ada 
atau tidaknya pengaruh antara 
terpaan berita tentang tokoh politik 
terhadap persepsi masyarakat 
tentang eksistensi lembaga DPR RI. 

Terpaan berita politik tentang 
anggota DPR di televisi, koran 
dan online terhadap persepsi 
masyarakat tentang eksistensi 

lembaga DPR dengan 
mempertimbangkan tingkat 

pendidikan. 


