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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Komunikasi Massa 

Komunikasi Massa merupakan proses yang dilakukan melalui media 

massa (media cetak dan elektronik). Media Massa cetak meliputi Koran, majalah, 

bulletin. Sedangkan media massa elektronik mencangkup radio, televisi, film. 

Ada banyak pendapat mengenai komunikasi massa itu sendiri, diantaranya 

pertanyaan dari John R Bittner (1996) (dalam Nurudin, 2007:6-7) yang 

mengatakan bahwa dalam komunikasi massa dibutuhkan seorang gatekeeper 

(penapis informasi atau palang pintu) yakni individu atau kelompok yang 

bertugas untuk menyampaikan atau mengirimkan informasi dari individu ke 

individu lainnya melalui media massa (surat kabar, majalah, televise, radio, 

video, tape, compact disk, buku). 

Dalam analisis menurut John R bittner (Nurudin, 2007:7) juga 

mempertegas bahwa dalam proses komunikasi massa selain melibatkan unsur-

unsur komunikasi sebagaimana umumnya, membutuhkan peran media massa 

sebagai alat untuk menyampaikan atau menyebarkan informasi. 

Ciri-ciri komunikasi massa menurut Nururdin (2007:19-32), antara lain:  

a. Komunikator dalam komunikasi massa melembaga, artinya seorang

komunikator dalam komuikasi massa bukan hanya satu orang, tetapi

kumpulan orang yaitu gabungan dari berbagai macam unsur yang bekerjasama

satu sama lain dalam sebuah lembaga.
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b. Komunikasi dalam komunikasi massa bersifat heterogen. Artinya bahwa 

penonton televisi beragam pendidikan, umur, jenis kelamin, status sosial 

ekonomi, memiliki jabatan yang beragam, memiliki agama atau kepercayaan 

yang tidak sama pula. 

c. Pesannya bersifat umum, artinya pesan-pesan dalam komunikasi massa bukan 

hanya ditunjukan pada satu orang atau satu kelompok masyarakat tertentu, 

melainkan pesan yang ditujukan kepada khalayak. 

d. Komunikasinya berlangsung satu arah. Yang dimaksud satu arah disini, 

misalnya ketika kita membaca berita melalui media cetak Koran, maka 

komunikasi yang terjadi hanya berlangsung satu arah, yakni dari media massa 

ke kita dan tidak sebaliknya. 

e. Komunikasi massa menimbulkan keserempakan. Artinya bahwa khalayak bisa 

menikmati media massa tersebut hampir bersamaan. Dimana komunikator 

dalam media massa berupanya menyiarkan informasinya secara serentak.  

f. Komunikasi massa mengandalkan peralatan teknis. Peralatan teknis yang 

dimaksud misalnya pemancar untuk media elektronik (mekanik atau 

elektronik).  

g. Komunikasi massa dikontrol oleh gatekeeper. Gatekeeper adalah orang yang 

berperan penting dalam penyebaran informasi melalui media massa. 

Gatekeeper berfungsi sebagai orang yang ikut menambah atau mengurangi, 

menyederhanakan, mengemas agar semua informasi yang disebarkan lebih 

mudah dipahami.  
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2.2 Fungsi dari Komunikasi Massa Bagi Masyarakat  

2.2.1 Fungsi Informasi  

Fungsi memberikan informasi ini diartikan bahwa media massa 

adalah penyebar informasi bagi pembaca, pendengar atau pemirsa. 

Berbagai informasi dibutuhkan oleh khalayak media massa yang 

bersangkutan sesuai dengan kepentingannya. Khalayak sebagai makhluk 

sosial akan selalu merasa haus akan informasi yang terjadi.  

Sebagian informasi didapat bukan dari sekolah, atau tempat 

bekerja, melainkan dari media. Kita belajar music, politik, ekonomi, 

hukum, seni, sosiologi, psikologi, komunikasi, dan hal lain dari media. 

Kita belajar keterampilan menggunakan komputer, memasak, menjahit 

dan sebagainya dari media. Kita mengenal tempat-tempat bersejarah yang 

ada didunia juga dari media elektronik (terutama film) dan media cetak 

yaitu buku-buku sejarah.  

Khalayak media massa berlangganan surat kabar, majalah, 

mndengarkan radio siaran atau menonton televisi karena mereka ingin 

mendapatkan informasi tentang peristiwa yang terjadi di muka bumi, 

gagasan atau pikiran orang lain, apa yang dilakukan, diucapkan atau 

dilihat orang lain. 

2.2.2 Fungsi Pedidikan  

Media massa merupakan sarana pendidikan bagi khalayak  

(mass education). Karena media mssa banyak menyajikan hal-hal yang 

sifatnya mendidik. Salah satu cara medidik yang dilakukan media massa 
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adalah melalui pengajaran nilai, etika, serta aturan-aturan yang berlaku 

kepada pemirsa atau pembaca. Media massa melakukannya melalui 

drama, cerita, diskusi dan artikel. Contohnya, dalam televisi swasta ada 

acara pendidikan bagi ibu dan balita yang dipandu oleh orang-orang yang 

berkompeten dalam bidang-bidang yang ada kaitannya dengan 

pendidikan anak-anak.  

Semua situasi ini, nilai-nilai yang harus dianut masyarakat, tidak 

diungkapkan secara langsung, tetapi divisualisasikan dengan contoh-

contoh tentang bagaimana mendidik anak-anak yang sedang dalam masa 

perubahan, apa makanan yang layak, bagaimana merawat bayi yang baik, 

bagaimana cara berkomunikasi yang baik dengan anak balita, dan 

sebagainya. (Ardianto & Lukiati, 2005: 18) 

 

2.3 Televisi Sebagai Media Komunikasi Massa  

Pada zaman modern ini, televisi merupakan salah satu dari banyaknya 

jenis media massa yang mudah diakses dan dimiliki pengaruh besar dalam 

kehidupan. Dan tanpa kita sadari bahwa sebuah televisi mampu menyihir begitu 

banyak orang dipenjuru dunia untuk duduk manis hanya untuk menghabiskan 

waktu untuk menyaksikan televisi melalui sebuah program-program acara yang 

disajikan. Televisi merupakan bagian dari media komunikasi massa yang mampu 

menyediakan berbagai informasi yang aktual dan menyebarkan ke masyarakat 

umum. Sebagai media audio visual televisi dinilai sebagai media yang paling 

berhasil dal,am menyebarkan informasi, cerita atau segala sesuatu yang 
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disamaikan lebih menarik dan menyenangkan pemirsa dibandingkan media 

komunikasi lainnya, seperti media cetak dan radio. Sehingga pesan yang 

disampaikan melalui media televisi dapat secara cepat ditangkap oleh pemirsa, 

karena televisi saat ini sudah menjadi kebutuhan masyarakat. 

Televisi adalah media komunikasi massa yang paling sering dituduh 

memberikan efek paling besar bagi audiensnya. Dalam bukunya (Morrisan 2008 

dalam hendra) mengutip pendapat Jalaludin Rahmat bahwa: Penggunaan media 

adalah salah satu cara memperoleh pemenuhan kebutuhan, maka efek media 

sekarang didefinisikan sebagai situasi ketika pemuasan kebutuhan tercapai. 

Pernyataan Harold lasswell tentang definisi komunikasi yakni Who Says 

What In Which Channel to Whom With What Effect? Telah bisa mewakili bahwa 

televisi siaran merupakan media komunikasi massa karena memenuhi unsur-

unsur yang terdiri dari sumber (source), pesan (message), saluran (channel), 

penerima (receiver) serta efek (effect). Seiring berkembangnya jaman, saat ini 

televisi telah menjelma menjadi salah satu media massa yang paling banyak 

diminati masyarakat. Hal ini bisa dilihat, hampir semua rumah di Indonesia 

memiliki televisi, bahkan televisi bisa dikatakan telah menjadi kebutuhan primer 

masyarakat. 

Sifat televisi yang serempak dimanfaatkan untuk membuat masyarakat 

secara bersamaan menaruh perhatian kepada pesan yang disampaikan 

komunikator. Selain sifat televisi yang cepat memungkinkan pesan dapat 

disampaikan kepada begitu banyak orang dalam waktu yang singkat. (Morrisan 

2008 dalam hendra) mengutip dari (bittner 2008 dalam hendra) yang 
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menyebutkan: “Mass communication is message communicated through a mass 

medium to a large number of people”. ( komunikasi massa adalah pesan yang 

dikomunikasikan melalui media massa melalui sejumlah besar orang).  

Televisi merupakan sebuah alat elektronik yang pada dasarnya sama 

dengan gambar hidup yang meliputi gambar dan suara. Maka sebenarnya televisi 

sama dengan film yang dapat dilihat dan didengar, hal ini dikarenakan televisi 

memiliki sejumlah kelebihan, antara lain sebagai berikut : 

a. Bersifat Dengar – Pandang 

Berbeda dengan media radio yang hanya bisa dinikmati melalui indera 

pendengaran, televisi bisa dinikmati secara visual melalui indera penglihatan. 

Karena jika seseorang melihat suatu peristiwa di televisi, orang tersebut akan 

memiliki kekuatan sugestif yang tinggi. Jika potensi semacam ini 

dioptimalkan untuk praksis pembelajaran, maka akan memiliki pengaruh 

positif bagi peningkatan kualitas pendidikan. 

b. Menghadirkan Realitas Sosial 

Televisi mampu menghadirkan suatu realitas sosial yang seolah-olah 

seperti aslinya. Hal ini tentu memiliki pengaruh sangat kuat pada diri 

khalayak. Visualisasi yang didukung oleh kekuatan suara pada kenyataannya 

sangat membantu memahamkan seseorang terhadap sesuatu yang sulit 

menjadi mudah dimengerti. Dengan demikian, kelebihan ini dapat 

dimanfaatkan secara maksimal untuk tujuan pendidikan. 

c. Simultaneous 
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Kelebihan lain dari televisi adalah mampu menyampaikan segala 

sesuatu secara serempak sehingga dapat menyampaikan informasi kepada 

banyak orang yang tersebar di berbagai tempat dalam waktu yang sama persis 

(simultaneous). Sifat ini tidak dimiliki oleh media cetak yang membutuhkan 

sistem distribusi panjang sehingga lokasi yang berada jauh dari tempat 

percetakan akan menerima informasi lebih lambat dibandingkan dengan yang 

berada didekat pusat penerbitan. 

d. Memberi Rasa Kedekatan 

Televisi dijadikan media yang efektif dalam proses komunikasi. Karena 

tayangan program televisi secara umum disajikan dengan pendekatan yang 

persuasif kepada khalayaknya. Dengan menggunakan sapaan yang member 

kesan dekat, tidak berjarak, bahasa tutur sehari – hari, gesture yang wajar 

menciptakan suasana intim atau dekat antara presenter program dengan 

khalayak. Pada dasarnya, televisi didukung visual yang menarik, sehingga jika 

potensi tersebut dikelola secara baik untuk misi pendidikan, pengaruh yang 

ditimbulkan pun cukup besar. 

e. Menghibur 

Kelebihan terbesar televisi adalah menghibur. Menurut Neil Postman 

bahwa esensi media televisi adalah hiburan sehingga beliau memperolok 

masyarakat dengan sindiran “menghibur diri sampai mati”. Oleh karenanya, 

dalam memproduksi suatu program acara, televisi selalu mempertimbangkan 

aspek hiburan (Badjuri, 2010: 14). 
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Media ini merupakan media yang dapat mendominasi komunikasi massa, 

karena sifatnya yang dapat memenuhi keinginan dan kebutuhan dari khalayak. 

Televisi mempunyai kelebihan dibanding media massa lainnya yang bersifat 

audio visual (didengar dan dilihat) dapat mengambarkan kenyataan dan secara 

langsung dapat menyajikan sebuah peristiwa yang sedang terjadi ke setiap rumah 

para pemirsa (Ardianto& Erdinaya, 2007:40). 

Televisi dengan program hiburan, pendidikan dan informasinya dapat 

dengan mudah diterima oleh publik melalui layar televisi secara gratis. Program 

yang mengeksploitasi unsur kekerasan, pornografi, menebar kebencian, harus 

dikontrol oleh lembaga independen yang memepunyai kekuatan dari legitimasi 

rakyat dan diatur oleh undang-undang. Dari semua media komunikasi yang ada, 

bahwa televisilah yang paling berpengaruh pada kehidupan manusia. 

Mereka menghabiskan waktu sekitar tujuh jam dalam sehari hanya untuk 

menyaksikan tayangan-tayangan yang disuguhkan di televisi. Perkembangan 

televisi yang begitu cepat, dari waktu ke waktu memiliki dampak terhadap 

kehidupan masyarakat sehari-hari. Fungsi televisi sama dengan fungsi media 

lainnya (surat kabar dan radio) yakni memberikan informasi, mendidik, 

menghibur dan membujuk (Ardianto, 2007:128).  

Media massa merupakan industri kunci dalam masyarakat kita. Yang 

memengaruhi budaya, kebiasaan membeli dan politik kita. Sebaliknya, mereka 

terpengaruh oleh perubahan kepercayaan, selera, minat, dan perilaku kita. Tiga 

konsep penting tentang media massa, yaitu media massa merupakan sebuah 

usaha yang berpusat pada keuntungan, perkembangan teknologi mengubah cara 
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pengiriman dan pengonsumsian media massa, serta media massa mencerminkan 

sekaligus memengaruhi politik, masyarakat dan budaya (Biagi, 2010:13).  

 

2.4 Televisi Sebagai Media Pendidikan  

Televisi merupakan satu diantara media massa atau media yang 

digunakan dalam komunikasi massa. Televisi merupakan panduan audio dari segi 

penyiaran (broadcast) dan video dari segi gambar bergeraknya (moving image). 

Isyarat televise (television signa) terdiri dari dua bagian yang terpadu, yakni 

saluran suara yang termodulasikan secara frekuensi (frequency modulated sound 

channel) dan saluran video (video channel), Effendy (1993:21), menguraikan 

fungsi televisi sebagai massa, yaitu: 

a. Fungsi penerangan : Televisi dianggap sebagai media yang mampu 

menyiarkan informasi yang amat memuaskan. Hal ini disebabkan dua faktor 

yang terdapat pada media massa yaitu, yakni faktor immediacy, yakni 

langsung dan dekat. Peristiwa yang disiarkan Televisi dapat didengarkan oleh 

masyarakat seketika atau saat peristiwa terjadi. Faktor realism, yakni 

mengantung makna kenyataan yang berarti apa adanya sesuai kenyataan.  

b. Fungsi pendidikan : Televisi mampu menyiarkan acara pendidikan kepada 

khalayak yang jumlahnya banyak secara berkesinambungan. Diharapkan 

mampu meningkatkan pengetahuan dan penalaran masyarakat. Berbagai acara 

Televisi yang secara implisit mengandung pendidikan, seperti acara sadiwara, 

ceramah, film dan talk show. 
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c. Fungsi hiburan : selain sebagai media informasi dan mendidik televisi 

menjadi media penghibur untuk khalayak. Berbagai macam tayanga yang 

disajikan dapat dinikmati masyarakat. 

Salah satu fungsi media massa yang diutarakan di atas adalah media 

massa berfungsi sebagai media pendidikan. Fungsi pendidikan yang diemban 

media massa, seperti televisi, tidak dimaknai sebagai proses belajar-mengajar 

sepeti yang dilakukan dalam lembaga pendidikan. Namun, pendidikan dalam 

media massa lebih pada proses pembelajaran. Yaitu, segala sesuatu yang 

disampaikan atau ditayangkan dalam media massa itu memiliki nilai-nilai 

mendidik atau suatu proses pencerdasan terhadap pemirsanya. Media mssa disini 

berfungsi sebagai sebuah proses komunikasi nilai-nilai pendidikan yang bersifat 

masal. 

Sebagai media pendidikan masal, televisi memiliki cara dan teknik 

tersendiri dalam menyampaikan pesan pendidikannya. Seperti, memilih tayangan 

yang memiliki nilai pendidikan atau dengan membuat program khusus 

pendidikan, misalnya kuis, ceramah dan dialog. Yang tentu saja didasari dari 

makna pendidikan itu sendiri, yakni membentuk individu yang utuh sebagai 

dirinya sendiri maupun sebagai masyarakat, berilmu pengetahuan bermoral. 

 

2.5 Pemahaman dan Fungsi Pendidikan  

Pendidikan adalah hal terpenting dalam perjalanan kehidupan manusia. 

Pendidikan dan kehidupan adalah dua hal yang tidak bisa terpisahkan antara yang 

satu dengan yang lain. Seperti halnya di ungkapkan Suparlan (2004:83), bahwa 
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pendidikan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan manusia. 

Bahkan, proses pendidikan dipandang sebagai proses kehidupan itu sendiri.  

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1997:232) pendidikan berarti 

proses pengubahan sikap dan tata laku seorang atau kelompok orang dalam usaha 

mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Kita sebagai 

manusia tidak akan pernah berhenti untuk selalu belajar dan belajar. Pendidikan 

tidak hanya didapat di bangku sekolah, pendidikan dapat kita peroleh di rumah 

dalam berbagai aktifitas keluarga, di tempat kerja, di taman bermain dan masih 

banyak tempat lain yang dapat kita temui, begitu juga berbagai macam media 

yang bisa digunakan untuk penyampaian pendidikan.  

Pendidikan secara etimologi berasal dari kata paedagogie yang berasal 

dari bahasa Yunani. Terdiri dari kata “Pais” artinya anak, dan “Again” 

diterjmahkan membimbing. Jadi paedagogieyaitu membimbing yang diberikan 

kepada anak. Secara definitive pendidikan (padgogie) diartkan oleh para tokoh 

pendidikan sebagai berikut, Suparlan (2004): 

1. Plato mendefinisikan pendidikan yaitu mengkaruniakan jiwa-jiwa dan tubuh-

tubuh sebanyak mungkin dengan sejumlah estetika (keindahan) dan 

kesempurnaan.  

2. John Dewey; pendidikan adalah proses pembentukan kecakapan-kecakapan 

fundamental secara intelektual dan emosional ke arah alam dan sesama 

manusia. 

3. Langeveld; mendidik adalah mempengaruhi anak dalam usaha mebimbingnya 

supaya menjadi dewasa. Usaha membimbing dalah usaha yang didasari dan 
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dilaksanakan dengan sengaja antara orang dewasa dengan anak/yang belum 

dewasa.  

4. SA. Bratanata dkk; pendidikan adalah usaha yang sengaja diadakan baik 

langsung maupun dengan cara yang tidak langsung untuk membantu anak 

dalam perkembanganya mencapai kedewasaan. 

5. Ki Hajar Dewantara; mendidik adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang 

ada pada anak agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat 

dapat mencapai keselamatan dan kebahagian yang setinggi tingginya. 

6. Mitstalotzi, pendidikan adalah mengembangkan semua potensi anak-anak 

secara sempurna dan selayaknya.  

Karena sifatnya yang komplek itu, maka pendidikan memiliki aspek 

tekanan dari konsep dasar yang digunakan. Tirtarahardja (1998:33-35) 

mengemukakan beberapa batasan pendidikan yang berbeda berdasarkan 

fungsinya: 

1. Pendidikan sebagai proses transformasi budaya; pendidikan diartikan sebagai 

kegiatan pewaris budaya dari satu generasi ke generasi yang lain. Kebudayaan 

yang dimaksud disini adalah aneka ragam tingkah laku, pola berpikir, 

pergaulan dan keserasian dalam hidup yang diterima atau di perbuat oleh 

anggota masyarakat lainnya. Termasuk juga adalam hal ini, seperti halnya 

berbagai kemahiran atau keterampilan dan kecenderungan yang dilakukan 

oleh anggota masyarakat untuk di pindahkan ke generasi berikutnya. Dan 

kadang generasi yang diwariskan membenahi dengan perubahan situasi dan 

kondisi. 
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2. Pendidikan sebagai proses pembentukan pribadi; pendidikan diartikan sebagai 

suatau kegiatan yang sistematis dan sistematik terarah kepada pembentukan 

kepribadian. Proses pendidikan berlangsung melalui tahap-tahap 

bersinambungan, diberbagai situasi kondisi dan diberbagai lingkungan 

(keluarga, sekolah dan masyarakat). Proses pembentukan priadi meliputi dua 

sasaran yaitu pembentukan pribadi bagi mereka yang belum dewasa oleh 

mereka yang sudah dewasa, dan bagi mereka yang sudah dewasa atas usaha 

sendiri. terakhir ini disebut pendidikan dari diri sendiri. kedua-duanya bersifat 

alamiah dan menjadi keharusan. Faktor pembentukan pribadimeliputi 

pengembangan penyesuaian diri terhadap lingkungan, terhadap diri sendiri, 

dan terhadap Tuhan. 

3. Pendidikan sebagai proses penyiapan warga negara; pendidikan diartikan 

sebagai proses pembekalan peserta didik agar menjadi warga Negara yang 

baik, baik disini tentu saja tergantung dari tujuan nasional masing-masing 

bangsa.  

4. Pendidikan sebagai penyiapan tenaga kerja; pendidikan diartikan sebagai 

kegiatan membimbing sehingga memiliki bekal dasar untuk bekerja. 

Hal lain tentang tujuan pendidikan yang diungkapkan oleh Ahmad 

(1998:4). Menurut Ahmad, tujuan pokok pendidikan ialah membentuk anggota 

masyarakat menjadi orang-orang yang berkepribadian, berperikemanusiaan 

maupun menjadi anggota masyarakat yang dapat mendidik dirinya sesuai dengan 

watak masyarakat itu sendiri, mengurangi kesulitan/hambatan perkembangan 
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hidupnya dan berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidup maupun mengatasi 

problematikanya.  

Semua fungsi pendidikan yang terangkum di atas memuat gambaran 

tentang sebuah tujuan dari pendidikan itu sendiri, yaitu nilai-nilai yang baik, 

luhur, pantas, benar dan indah untuk kehidupan. Karena itu tujuan pendidikan 

memiliki dua fungsi yaitu memberikan arah kepada segenap kegiatan pendidikan 

dan merupakan sesuatu yang ingin dicapai oleh kegiatan pendidikan.  

Dalam perkembangannya, dunia pendidikan mengalami berbagai ragam 

istilah yang menyertainya. Hal tersebut dikarenakan pendidikan memiliki 

cakupan yang luas. Beberapa istilah dalam dunia pendidikan menurut Faisal 

(1981:47-49), yaitu: 

1. Pendidikan formal; adalah pendidikan sistem persekolahan, yang berarti ia 

terstandardisir sedemikian rupa, paing tidak dalam wujud legalitas formalnya. 

Seperti lama belajarnya, paket kurikulumnya, persyaratan usia, tingkat 

kemampuan, bahkan pada persyaratan presensi, waktu liburan serta dana 

sumbangan pendidikannya.  

2. Pendidikan non-formal; adalah paket pendidikannya berjangka pendek, setiap 

program pendidikan merupakan suatu paket yang sangan spesifik dan biasanta 

lahir dari kebutuhan yang sangat dirasakan keperluannya. Contohnya seperti 

kursus, penataran training-training dan lain sebagainya. 

3. Pendidikan in-formal; adalah pendidikan yang sama sekali tidak terorganisisai 

secara struktural, tidak terdpat penjenjangan kronologis, lebih merupakan 
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hasil pengalaman belajar individual-mandiri. Lingkungan keluarga, media 

massa, acara keagamaan, pertunjukan-pertunjukan seni, dan lain sebagainya. 

 

 

2.6 Televisi  Sebagai Pesan Pendidikan 

Berbagai macam tujuan dan fungsi serta sistem sebuah pesan pendidikan 

tidak lain memuat gambaran tentang sebuah tujuan dari pendidikan itu sendiri 

penting dalam kehidupan, yaitu nilai-nilai yang baik, luhur, pantas, benar dan 

indah untuk kehidupan. Seperti halnya yang telah disebutkan diatas pendidikan 

adalah hal penting dalam kehidupan. Maka pendidikan yang amat popular pernah 

di kemukakan oleh Imanuel kant, seorang ahli pendidikan dan filsafat dari 

jerman, yaitu pendidikan tidak lain adalah sebagai upaya untuk memanusiakan 

manusia. Ia menegaskan bahwa yang dilahirkan dari rahim ibunya tidak pernah 

menjadi manusia yang seutuhnya jika tidak memperoleh pendidikan yang 

dilakukan oleh ibu, bapak dan keluarganya.  

Televisi merupakan alat yang digunakan sebagai sarana komunikasi  

searah yang sangat efektif untuk menyampaikan pesan-pesan kehidupan. Televisi 

dianggap sebagai media pembelajaran yang efektif dan menarik, karena alat ini 

dapat merekam dan menangkap objek gambar hidup yang sebenarnya, dari 

tempat yang jauh dapat dilihat dan dinikmati oleh pemirsa seolah-olah kejadian 

itu berada didepan matanya. Dengan menyadari bahwa televisi menjadi sebuah 

alat yang sangat potensi untuk memberikan informasi dan sekaligus sebagai alat 

pembelajaran kepada setiap yang menikmati, maka program penyiaran dan 
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pertunjukannya haruslah dikemas dengan berpedoman etika dan nilai-nilai 

budaya yang positif.  

Perkembangan jaringan penyiaran lewat televisi, sejalan dengan 

perkembangan peradaban zaman yang begitu pesat, maka informasi dari tempat 

yang jauh, bahkan dari manca negara sekalipun dalam waktu sekejap dapat 

dilihat dan diikuti perkembangannya. Dengan jaringan komunikasi dan informasi 

yang mudah dan efektif untuk penyampaian pesan, maka dunia pendidikan 

seharusnya juga ikut mengambil peran dalam penanganan media televisi ini 

sebagai pusat sumber belajar. Artinya, para perencana dan praktisi pendidikan 

tidak hanya sebagai penonton dari luar karena program pertelevisian indonesia. 

Tapi ikut ambil bagian penayangan program kependidikan yang dikemas untuk 

kepentingan pembinaan ahlak, moral dan nilai-nilai budaya indonesia.  

Setiap media alat, pasti mempunyai karakteristik tertentu. TV merupakan 

alat yang digunakan dalam pendidikan, mempunyai daya serap tinggi, sehingga 

program acara yang ditayangkan jika untuk kepentingan pendidikan haruslah 

selektif . Jika tidak mendapat pengawasan ketat, maka peserta didik akan 

terbawa  arus pada nilai-nilai budaya yang menyesatkan, sehingga tujuan 

pendidikan yang mengacu pada pembentukan budi pekerti luhur tidak akan 

tercapai. Ada beberapa keuntungan yang diperoleh dalam penggunaan TV 

sebagai media pendidikan antara lain: 

1. Guru dan siswa (peserta didik) dapat secara langsung melihat gambar  objek 

yang nyata secara audio-visual, seolah-olah dapat berkomunikasi langsung 

dengan objek yang dilihatnya. 
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2. Guru dan siswa secara langsung dapat melihat latar kehidupan tokoh-tokoh 

atau orang-orang yang terlibat dalam tayangan program yang sudah ditujukan 

oleh perancang program TV. 

3. Guru dan siswa dapat menentukan dan memilih program acara yang sesuai 

dengan bahan pengajaran. 

4. Guru dan siswa dapat belajar secara efektif dari program acara yang dikemas 

oleh pengelola TV. 

5. Secara umum program TV dapat disebarkan dalam kapasitas pemirsa yang 

lebih luas. 

Dari segi keefektifan program TV, yang dapat dikemas untuk digunakn 

sebagai media pembelajaran, demi percepatan kemajuan pendidikan nasional, 

maka program tayang yang dirancang haruslah lebih banyak berorientasi pada 

proses pembelajaran pemirsanya. Hal ini sangat penting untuk diperhatikan oleh 

menteri pendidikan Nasional, untuk selalu proaktiv dalam menentukan rancangan 

program TV-TV seluruh indonesia, baik TV pemerintah maupun TV swasta. 

(Faisal, 1981: 105) 

 

2.7 Daya Tarik Televisi 

Televisi memiliki daya tarik yang lebih kuat dibanding dengan radio. 

Radio mempunyai daya tarik yang kuat disebabkan unsur-unsur kata-kata, musik, 

dan sound effect. Sedangkan televisi, memiliki ketiga unsur tersebut dan 

ditambah dengan visual gambar. Daya tarik ini selain melebihi daya tarik radio 

juga melebihi daya tarik film bioskop, sebab segalanya dapat dinikmati di rumah 
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dengan sangat nyaman. Sifat-sifat negatif dari siaran radio terdapat pula pada 

siaran televisi. Adanya sifat-sifat itu harus diatasi oleh para petugas siaran 

televisi dan mereka yang tampil di layar televisi. 

Pada segi visualnya, film adalah gambar yang bergerak (moving picture), 

demikian pula televisi. Hanya saja gambar-gambar yang bergerak dalam film itu 

berlangsung secara mekanis sedangkan pada televisi berlangsung secara 

elektronis. Mekanis adalah bahwa film yang tampak oleh penonton-penonton di 

gedung bioskop itu adalah berbentuk gambar-gambar yang terbuat dari celluloid 

yang transparan dengan jumlah yang banyak yang apabila digerakkan melalui 

cahaya yang kuat akan tampak pada layar seperti gambar yang hidup. 

Sedangkan televisi, gambar-gambar yang hidup yang tampak pada layar 

tidak berasal dari bahan yang memiliki wujud. Sebuah objek yang terkena 

sasaran lensa kamera diubah menjadi getaran ini tertangkap oleh antena pesawat 

televisi, dalam pesawat ini akan mengalami perubahan kembali menjadi gambar-

gambar yang hidup yang segalanya sama dengan obyek yang terkena kamera. 

Media massa terutama televisi adalah satu bentuk media yang cara 

penyampaian pesannya dilakukan dengan menggunakan dua indra yaitu indra 

penglihatan (secara visual) maupun dengan indra pendengaran (secara audio) 

sehingga penerimaan atas segala bentuk tayangan ataupun aspirasi yang disajikan 

oleh media terutama televisi akan dengan mudah dinikmati oleh khalayak luas 

dengan waktu dan saluran yang sama, dimana semua ini tidak pernah lepas dari 

kecanggihan teknologi yang telah berkembang dengan pesat.              
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Dengan demikian pada diri seseorang akan timbul suatu minat apabila 

orang tersebut mempunyai perhatian pada benda ataupun pada kegiatan tersebut. 

Adanya program-program yang mengandung unsur hiburan yang disiarkan oleh 

stasiun televisi diharapkan dapat dijadikan sebagai sarana pelengkap dalam 

penyerapan audience terhadap berbagai pengetahuan dan informasi yang 

disajikan, sehingga khalayak mempunyai motivasi untuk mempelajari hal-hal 

yang belum diketahui dari media. 

 

2.8 Format Acara Televisi 

Format tayangan televisi adalah sebuah perencanaan dasar dari suatu 

konsep acara televisi yang akan menjadi landasan kreatifitas dan desain produksi 

yang akan terbagi dalam berbagai criteria utama yang disesuaikan dengan tujuan 

dan target pemirsa acara tersebut (Naratama 2004: 63). Drama (fiksi) adalah 

sebuah format tayangan televisi yang diproduksi dan diciptakan melalui proses 

imajinasi kreatif dari kisah-kisah drama atau fiksi yang direkayasa dan dikreasi 

ulang. Format yang digunakan merupakan interpretasi kisah kehidupan yang 

diwujudkan dalam suatu runtutan cerita dalam sejumlah adegan. Adegan-adegan 

tersebut akan menggabungkan anatar realitas kenyataan hidup dengan fiksi atau 

imajinasi khayalan para kreatornya. Contoh: drama percintaan, tragedi, horor, 

komedi, legenda, aksi dan sebagainya (Naratama 2004: 65). 

Non Drama (non fiksi) adalah sebuah format tayangan televisi yang 

diproduksi dan dicipta melalui proses pengolahan imajinasi kreatif dari realitas 

kehidupan sehari-hari tanpa harus mengintrepetasi ulang dan tanpa harus menjadi 
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dunia khayalan. Non drama bukanlah sebuah runtutan cerita fiksi dari setiap 

pelakunya. Untuk itu format program tayangan non drama merupakan sebuah 

runtutan pertunjukan kreatif yang mengutamakan unsur hiburan yang dipenuhi 

dengan aksi, gaya, dan music. Contoh : talkshow, konser musik, dan variety 

show (Naratama 2004: 65). 

Berita (news) adalah format tayangan televisi yang diproduksi 

berdasarkan informasi dan fakta atas kejadian atau peristiwa yang berlangsung 

pada kehidupan masyarakat sehari-hari. format ini memerlukan nilai-nilai factual 

dan actual yang disajikan dengan ketepatan dan kecepatan waktu dimana 

dibutuhkan sifat liputan yang independen. Contoh : berita ekonomi, liputan siang 

dan laporan olahraga (Naratama, 2004: 66). 

 

2.9 Program Acara Televisi 

Stasiun televisi setiap harinya menyajikan berbagai jenis program acara 

banyak dan jenisnya beragam. Pada dasarnya apa saja bisa dijadikan program 

untuk ditayang ditelevisi, selama program itu menarik dan disukai audiens. 

Selain itu selama tidak bertentangan dengan kesusilaan, hukum dan peraturan 

yang berlaku. Menurut Vane-Gross (1994) dalam Morrisan (2008: 208) 

menjelaskan: “the programmers must select through which the audience will be 

reached” (programmer harus memilih daya tarik yang merupakan cara untuk 

meraih audiens). Dan dijelaskan untuk menentukan jenis program berarti 

menentukan atau memilih daya tarik dari suatu program, adalah bagaimana 

sebuah program mampu untuk menarik audiensnya.  
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Kata “program” itu sendiri berasal dar bahasa inggris programme atau 

program yang berarti acara atau rencana. Undang-undang penyiaran Indonesia 

tidak menggunakan kata program untuk acara tetapi menggunakan istilah 

“siaran” yang didefinisikan sebagai pesan atau rangkaian pesan yang disajikan 

dalam berbagai bentuk. Program acara televisi adalah mata acara yang disiarkan 

oleh stasiun televisi, baik harian, mingguan, tengah bulan, bulanan, triwulan, 

tengah tahun, dan tahunan (Wahyudi, 1993: 22). 

Berbagai jenis program itu dapat dikelompokkan menjadi dua bagian 

besar berdasarkan jenisnya yaitu: 1) program informasi (berita) dan; 2) program 

hiburan (entertainment). Program informasi kemudian dibagi lagi menjadi dua 

jenis yaitu berita keras (hard news) yang merupakan laporan berita terkini yang 

harus segera disiarkan dan berita lunak (soft news) yang merupakan kombinasi 

dari fakta, gosip dan opini. Sementara program hiburan terbagi atas tiga 

kelompok besar yaitu musik, drama permainan (game show) dan pertunjukan. 

Selain pembagian jenis program berdasarkan skema di atas, terdapat pula 

pembagian program berdasarkan apakah suatu program itu bersifat faktual atau 

fiktif (fictional). Program faktual antara lain meliputi: program berita, 

dokumenter atau reality show. Sementara program yang bersifat fiktif antara lain 

program drama atau komedi. (Morrisan, 2008: 208). 

 

2.10 Talk Show 

Program talk show atau perbincangan adalah suatu program yang 

menampilkan satu atau beberapa orang untuk membahas topik tertentu yang 
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dipandu oleh seorang pembawa acara (host). Mereka yang diundang adalah 

orang-orang yang berengalam langsung dengan peristiw atau topik yang 

diperbincangkan atau mereka yang ahli dalam masalah yang tengah dibahas. 

(Morissan, 2008:222). Program talk show termasuk dalam kategori program 

informasi di televisi, sesuai dengan nnamanya memeberikan banyak informasi 

untuk memenuhi rasa ingin tahu dari penonton tentang suatu hal. Program 

informasi bukan hanya melulu program berita dimana presenter atau penyiar 

membacakan berita tetapi segala bentuk penyajian informasi termasuk juga talk 

show (Morissan, 2008:218-219). 

Talk show dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu: 

1. Talk show yang sifatnya ringan dan menghibur. Talk show yang sifatnya 

ringan dan menghibur termasuk dalam kategori informasi  

2. Talk show yang sifatnya formal dan serius. Talk show yang sifatnya formal 

dan serius termasuk dlam kategori berita  

Talk show biasanya disampakan dalam suasana yang satai dengan penuh 

keakraban yang menghadirkan satu atau lebih narasumber untuk membahas topik 

yang sedang hangat. Topik-topik yang sifatnya ringan dan mudah dicerna oleh 

pemirsa. Suasana ringan dan santai itu juga tercermin dari kepiawaian sang tuan 

rumah acara (host) alias moderator yang menghidupakn suasana dengan 

komentar-komentar atau ulah jahil yang memancing tawa.  

 

 

 


