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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Komunikasi Massa 

Komunikasi massa merupakan salah satu pemegang peran penting dalam 

kemajuan hidup manusia. Kehadiran komunikasi massa membantu proses 

penyampaian pesan yang awalnya hanya bisa dilakukan oleh seseorang atau 

beberapa orang (kelompok) secara langsung (tatap muka). Berkat kemajuan 

teknologi, saat ini proses komunikasi atau penyampaian pesan bisa dilakukan tanpa 

harus bertemu langsung bahkan pesan tersebut juga bisa disampaikan kepada 

masyarakat luas secara bersamaan. Menurut Jay Black dan Frederick C. Whitney 

(1988) dalam buku Pengantar Komunikasi Massa (Nurudin, 2007), komunikasi 

massa merupakan proses penyebaran pesan kepada masyarakat luas dan banyak 

yang bersifat anonim dan heterogen. Selain itu, komunikasi massa juga berfungsi 

sebagai media informasi, hiburan, persuasi dan transmisi budaya. Dengan kata lain, 

komunikasi massa adalah suatu proses yang menggambarkan bagaimana 

komunikator secara professional menggunakan media dalam menyebarkan pesan 

yang bersifat informatif, menghibur, dan persuasif kepada para komunikan yang 

luas dan heterogen dengan harapan dapat menimbulkan efek tertentu.  

Ada beberapa sifat komuniakasi massa yang sekaligus membedakannya 

dengan bentuk komunikasi lain (Winarni, 2003 : 8), yaitu :  
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a. Komunikator atau pemilik dari media massa merupakan 

lembaga, yayasan, atau organisasi usaha yang terstruktur dengan 

fungsi dan misi tertentu. 

b. Pesan yang disebarkan melalui komunikasi massa mencakup 

banyak hal yang terjadi di daerah lokal, nasional, maupun 

internasional yang perlu untuk diketahui oleh masyarakat luas. 

c. Komunikan yang dituju merupakan masyarakat anonim yang 

bersifat heterogen berdasarkan segi demografis, geografis, dan 

psikologisnya. Komunikan akan menerima pesan dari media 

massa tertentu pada waktu yang sama walaupun tinggal di 

tempat yang berbeda. 

d. Media massa adalah alat dari komunikasi massa yang dapat 

mencakup seluruh masyarakat secara bersamaan hingga 

menimbulkan sebuah keserempakan. Hal ini merupakan 

kelebihan dari komunikasi massa dapat mencapai komunikan 

yang sangat banyak bahkan tidak terbatas sehingga pesan dapat 

disampaikan secara bersamaan atau serempak dalam waktu yang 

sama.   

e. Unsur isi merupakan hal yang terpenting dalam komunikasi 

massa karena pesan harus disusun berdasarkan sebuah sistem 

dan disesuaikan dengan media massa yang akan digunakan.  

f. Komunikasi massa bersifat satu arah karena pesan yang 

disampaikan melalui media massa tertentu kemudian disebarkan 
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kepada masyarakat luas, maka dari itu komunikator dan 

komunikan tidak dapat berkomunikasi secara langsung.  

g. Komunikasi massa juga memiliki kelemahan dalam 

menyampaikan pesan yaitu stimuli alat indera yang terbatas.  

h. Umpan balik tertunda, dalam komunikasi massa umpan balik 

bersifat tidak langsung. Padahal efektivitas suatu proses 

komunikasi sering seringkali dapat dilihat dari umpan balik yang 

disampaikan oleh komunikan. 

Dengan demikian, media massa adalah alat-alat dalam komunikasi yang 

bisa menyebarkan pesan secara serempak, cepat kepada khalayak yang luas dan 

heterogen. Kelebihan media massa dibanding dengan jenis komunikasi lain adalah 

dapat mengatasi ruang dan waktu. Bahkan media massa mampu menyebarkan 

pesan hampir seketika pada waktu yang tidak terbatas. 

Berikut fungsi-fungsi komunikasi massa menurut Nurudin (2007:66), yaitu: 

a. Informasi 

  Salah satu fungsi yang paling penting dalam komunikasi 

massa adalah fungsi informasi. Kehadiran komunikasi massa 

membantu proses penyebaran informasi atau berita. Dalam fungsi 

informasi, berita yang disajikan menjadi komponen paling penting. 

Agar informasi yang disebarkan akurat, para wartawan bertugas 

mencari fakta-fakta yang terjadi di lapangan dan menyebarkan 

melalui media massa untuk diinformasikan kepada masyarakat. 
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b. Hiburan 

  Pada komunikasi massa fungsi hiburan menjadi sangat 

penting. Masyarakat menggunakan media massa untuk mencari 

hiburan. Pada jam-jam prime time acara televisi yang bersifat 

hiburan (entertainment) memiliki viewers paling tinggi, sebab 

digunakan oleh masyarakat untuk berkumpul dan melepas lelah 

setelah melakukan aktivitas seharian.  

c. Persuasi 

  Dalam komunikasi massa tindakan persuasi sangat banyak 

dilakukan, apalagi di dalam media massa. Jika ditelaah baik-baik 

jika pada awalnya maksud tulisan adalah sebuah informasi, namun 

jika amati lebih dalam terdapat fungsi persuasi di dalamnya. Apalagi 

dengan banyaknya media baru (new media) seperti facebook, twitter, 

instagram, menggunakan media ini untuk mempersuasi masyarakat 

luas secara cepat dan terbilang mudah.  

Jadi, dapat disimpulkan bahwa komunikasi massa adalah penyebaran pesan 

dari komunikator yang profesional melalui media kepada komunikan yang bersifat 

luas dan heterogen secara satu arah dan berfungsi sebagai sarana informasi, hiburan, 

serta persuasi. Penyebaran pesan komunikasi massa secara luas dan serempak 

diharapkan dapat menimbulkan efek tertentu terhadap komunikan. Salah satunya 

dengan menyebarkan pesan bersifat informatif yang memiliki fungsi persuasi atau 

dapat mempengaruhi kepercayaan komunikan.  
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2.2. Penerimaan Media Massa oleh Masyarakat 

Pada saat ini, tidak ada masyarakat yang belum mengenal atau tidak 

mengetahui media massa dan hampir semua orang dalam masyarakat pernah 

menerima pesan melalui media massa. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, 

bahwa komunikasi massa merupakan salah satu proses untuk menyebarkan pesan 

kepada masyarakat yang luas dan banyak yang bersifat anonim dan heterogen 

secara bersamaan melalui media massa. Penerimaan masyarakat terhadap media 

massa cukup beragam karena ada beberapa faktor yang mempengaruhi penerimaan 

tersebut. Faktor geografis (tempat), demografis (usia, gender, agama, ras, dan 

pendidikan), konten pesan, serta waktu merupakan beberapa faktor yang dapat 

mempengaruhi masyarakat dalam menerima media.  

 

Pada dasarnya sebagian besar masyarakat memilih sendiri media apa yang 

ingin digunakannya dalam kehidupan sehari-hari karena mereka tidak merasa 

dipengaruhi oleh kekuatan komunikator yang jauh, melainkan pilihan mereka yang 

akan menjadi penggerak atas penggunaan media (McQuail, 2011). Menurut Denis 

McQuail (2011:153), masyarakat sebagai penerima media tidak bersifat pasif 

melainkan selalu aktif karena dalam masyarakat itu sendiri terdapat beberapa orang 

yang lebih berpengalaman dan aktif daripada yang lain. Perubahan zaman telah 

menuntut masyarakat untuk lebih berfikir kritis dalam memilih dan menerima 

media. 

Khalayak media atau pengguna media dapat terbentuk dari masyarakat atau 

konten media. Maksudnya, media sebagai pihak yang merespon dan memenuhi 
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kebutuhan dari masyarakat berdasarkan kategorinya. Selain itu, penggunaan media 

juga dapat dibentuk langsung oleh media itu sendiri melalui film, musik, drama, 

dan lain sebagainya yang dapat menarik perhatian masyarakat. Saat ini, media 

selalu berupaya untuk mempertahankan masyarakat sebagai khalayaknya agar terus 

bisa menjadi penerima media itu sendiri dengan mengidentifikasi kebutuhan dari 

masyarakat (McQuail, 2011:155).  

 

2.3. Televisi sebagai Media Komunikasi Massa 

Perkembangan teknologi melahirkan suatu media yang dapat menyajikan 

informasi secara cepat kepada masyarakat yaitu Televisi. Televisi sebagai alat 

penangkap siaran dan gambar. Televisi berasal dari kata Tele (tampak) dan vision 

(jauh) atau jika digabungkan menjadi suatu makna yang berarti “jauh dan tampak” 

atau dengan kata lain televisi merupakan suatu alat untuk “melihat dari jarak jauh”. 

Segi jauhnya diwakili oleh prinsip radio yaitu dapat mendengarkan suara sedangkan 

dari segi penglihatan diwakili dengan adanya gambar. Menurut Effendy (1993:21) 

yang dimaksud dengan televisi adalah siaran yang merupakan media dari jaringan 

komunikasi dengan ciri-ciri yang dimiliki komunikasi massa, yaitu berlangsung 

satu arah, komunikatornya melembaga, pesannya bersifat umum, sasarannya 

menimbulkan keserampakan, dan komunikasinya bersifat heterogen. Tanpa gambar 

tidak ada apapun yang dapat dilihat melainkan hanya ada audio yang dapat 

didengarkan. Para penonton dapat menikmati gambar karena adanya pemancar, dan 

gambar yang dipancarkan itu dapat adalah gambar yang bergerak. 
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Televisi merupakan ‘saluran muda’ dari radio karena lahir setelah radio dan 

menggunakan prinsip-prinsip radio. Istilah broadcasting atau siaran meluputi 

pengertian dari siaran radio dan televisi. Perbandingan antara radio dan televisi 

hanya selisih satu taraf karena jika seorang penyiar radio ingin menjadi penyiar 

televisi, selain memiliki suara yang bagus ia juga harus memiliki penampilan yang 

baik pula. Lalu, seorang produser televisi sebagai penanggung jawab siaran tidak 

boleh hanya memperhatikan segi audio atau segi video saja, melainkan harus 

memperhatikan keduanya.  

Fungsi dari televisi sama seperti media massa lainnya, yaitu informasi 

(information), pendidikan (education), dan hiburan (entertainment). Dalam 

melaksanakan fungsi sebagai sarana informasi, televisi menyiarkan informasi 

dalam bentuk siaran pandangan mata atau berita yang dibacakan oleh penyiar dan 

dilengkapi gambar-gambar yang faktual. Kemudian dalam menjalankan fungsi 

pendidikan, televisi merupakan sarana yang ampuh untuk menyiarkan acara 

pendidikan dalam meningkatkan pengetahuan dan penalaran kepada masyarakat 

luas secara simultan. Lalu yang terakhir dalam menjalankan fungsi sebagai sarana 

hiburan. Sebagian besar dari siaran televisi diisi oleh program hiburan. Gambar 

yang seolah hidup disertai audio pendukung membuat segala hal yang ada dalam 

televisi bagaikan kenyataan yang dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat dirumah 

(Effendy 1993:21).  

Fungsi hiburan saat ini mulai dikolaborasikan dengan fungsi informasi agar 

menarik lebih banyak minat menonton masyarakat. Informasi ringan yang dikemas 

http://www.landasanteori.com/2015/10/pengertian-televisi-fungsi-sebagai.html
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secara menarik dapat menambah loyalitas masyarakat terhadap sebuah program 

acara. Berdasarkan data Nielsen pada bulan Februari 2011, loyalitas penonton 

program yang bersifat informatif bertambah paling besar dibandingkan program  

lainnya. 61% dari penonton program yang bersifat informatif menyaksikan program 

tersebut minimal setengah dari total durasi tayangnya atau sama dengan naik 4% 

dari periode yang sama pada tahun lalu.  

2.4. Program Siaran Televisi 

 Siaran televisi atau program televisi merupakan acara-acara yang 

ditayangkan oleh stasiun televisi. Secara garis besar, program televisi dibagi 

menjadi dua yaitu program berita atau informasi dan program non-berita yang biasa 

dikenal sebagai program hiburan (entertainment) (Latief dan Utud 2015:5). Dalam 

program informasi, aktualitas serta faktualitas menjadi hal yang sangat penting dan 

pendekatan produksinya menekankan pada kaidah jurnalistik. Sedangkan dalam 

program hiburan (entertainment) nilai jurnalistik hanya sebagai unsur pendukung 

dan memiliki fokus untuk memberikan hiburan kepada masyarakat.  

Pada dasarnya, kedua jenis program siaran diatas memang berbeda. Namun, 

hal itu tidak menjadi batasan untuk menghadirkan program yang terdiri atas dua 

jenis karakteristik tersebut. Saat ini bukan sesuatu yang baru lagi jika ada program 

acara yang didalamnya terdapat nilai hiburan yang bersifat artistik sekaligus 

mengandung informasi sebagai penunjangnya dan begitu pun sebaliknya (Latief 

dan Utud 2015:5). Tujuan diciptakannya program seperti itu agar dapat memberi 

tambahan nilai sehingga lebih menarik dan enak untuk ditonton. Apalagi dalam era 

https://id.wikipedia.org/wiki/Stasiun_televisi


20 
 

ketatnya persaingan program siaran televisi seperti saat ini, televisi swasta semakin 

berlomba-lomba untuk menjadikan programnya sebagai pilihan masyarakat.  

Pada dasarnya program hiburan (entertainment) terbagi menjadi program 

drama dan non-drama (Latief dan Utud 2015:6). Berdasarkan teknik pelaksanaan 

produksi dan penyajian materinya maka akan terlihat apakah program tersebut 

masuk dalam program drama atau non-drama. Program non-drama tidak 

memerlukan daya khayal atau imajinasi dalam proses produksinya, melainkan 

hanya menayangkan suatu kondisi nyata yang dikemas secara kreatif untuk 

dijadikan program yang menghibur. Berbeda dengan drama yang mengutamakan 

unsur khayalan untuk disusun menjadi suatu cerita.  

Program non-drama adalah format program yang sangat fleksibel, karena 

terdiri dari unsur drama dan jurnalistik yang dikombinasikan menjadi satu program 

(Latief dan Utud 2015:7). Banyak percobaan yang dilakukan suatu program karena 

program nondrama merupakan program yang fleksibel. Percobaan tersebut 

dilakukan dengan memasukkan unsur jurnalistik dan drama sebagai pendukung. 

Dalam hal ini dibutuhkan kreatifitas dan kemampuan untuk menggabungkan unsur-

unsur tersebut. Walaupun hanya sebagai pendukung, unsur jurnalistik biasanya 

dapat menjadi daya tarik dalam program non-drama. Beberapa format program non-

drama yaitu, program musik (video klip dan live musik), program permainan (kuis 

dan games show), program reality show (hidden camera, competition show, relation 

show, fly on the wall, dan mistik), program pertunjukan (pantonim, sulap, tari, 

fashion show, wayang, dan demo masak), program lawak, program variety show, 

program talk show, dan program repackaging (Latief dan Utud 2015).  
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Sementara itu, program informasi merupakan salah satu program penting 

yang bertujuan untuk memberi tambahan pengetahuan melalui informasi yang 

disajikan kepada masyarakat. Ada dua format program informasi yaitu hard news 

dan soft news (Latief dan Utud 2015:33). Kedua format ini memiliki unsur 

karakteristik yang berbeda.  

Hard news menyajikan informasi penting dan menarik yang harus segera 

disiarkan karena terikat waktu agar segera diketahui oleh masyarakat. Program 

dengan format hard news terbagi dalam tiga kelompok yaitu, straight news (berita 

singkat yang hanya menyajikan informasi terpenting yang sedang terjadi di 

masyarakat), On The Spot reporting (berita yang dilaporkan secara langsung dari 

lokasi kejadian), interview on air (wawancara dengan narasumber secara langsung 

atau melalui telepon) (Latief dan Utud 2015). Sedangkan, soft news merupakan 

jenis informasi penting dan menarik namun yang tidak terikat waktu karena 

disampaikan secara mendalam dan membutuhkan proses riset yang cukup panjang. 

Program dengan format soft news juga terbagi atas enam kelompok yaitu, Current 

affair (informasi yang disajikan terkait berita penting dan dibuat lebih lengkap dan 

mendalam), magazine (terdiri atas berbagai fakta dan pendapat yang dirangkai 

menjadi satu program), dokumenter (menyajikan cerita nyata yang dilakukan pada 

lokasi sebenarnya dan didukung dengan narasi), sport (berita olahraga), 

infotainment (berita mengenai kehidupan selebritis) dan feature (berita ringan dan 

menarik yang tidak terikat waktu) (Latief dan Utud 2015). 

Pengaturan penayangan program televisi di sebuah stasiun televisi biasanya 

diatur oleh bagian pemrograman siaran atau bagian perencanaan siaran. Pada 

https://id.wikipedia.org/wiki/Pemrograman_siaran
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umumnya, pihak perencanaan siaran mengatur jadwal penayangan satu program 

televisi berdasarkan perkiraan kecenderungan menonton peminat program tersebut. 

Misalnya, pengaturan jadwal tayang siaran berita di pagi hari disesuaikan dengan 

kecenderungan peminat penonton siaran berita. Selain itu, jam-jam prime time 

antara pukul 19.00 sampai dengan 21.00 dianggap sebagai waktu yang paling 

berpengaruh dalam dunia pertelevisian (Nurudin 2007:70). Dalam jam tersebut, 

program hiburan (entertainment) akan mendominasi setiap channel di televisi 

karena pada jam itu seluruh keluarga berkumpul untuk menghabiskan waktu 

bersama setelah melakukan berbagai aktivitas seharian.  

2.5. Youtube dan On The Spot 

Youtube merupakan salah satu perusahaan milik Google yang diluncurkan 

pada bulan Mei tahun 2005 (https://www.Youtube.com/yt/about/ diakses pada 12 

Februari 2017). Kehadiran Youtube sebagai media mencari dan berbagi video telah 

memudahkan masyarakat. Sekitar tahun 2011 Youtube telah diakses oleh satu triliun 

pengunjung dan terus berkembang hingga mencapai satu miliar pengunjung setiap 

bulannya. Masyarakat bebas mengunggah video yang telah diciptakannya ke 

Youtube. Kreatifitas masyarakat menjadi tersalurkan dengan adanya Youtube, 

walaupun terkadang banyak video yang terkesan amatir diunggah ke Youtube. 

Namun hal itu tidak menjadi masalah karena bisa saja orang lain yang melihat video 

tersebut malah merasa terhibur.  

Tidak sedikit pula orang yang menjadi populer karena video yang 

diunggahnya. Contohnya saja Justin Bieber yang berhasil menjadi penyanyi 

https://id.wikipedia.org/wiki/Pagi_hari
https://www.youtube.com/yt/about/
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terkenal berkat ibunya yang telah mengunggah videonya saat bernyanyi ke Youtube. 

Tidak hanya dari luar negeri, di Indonesia juga banyak orang yang menjadi terkenal 

berkat Youtube seperti Shinta dan Jojo serta Norman Kamaru. Nama mereka 

menjadi populer hanya karena video lipsync yang diunggah ke Youtube dan 

ditonton oleh banyak orang.  

Saat ini ada banyak video di Youtube yang diunggah oleh berbagai kalangan 

dari seluruh dunia berisi tentang hal-hal unik dan fenomena-fenomena aneh yang 

belum diketahui oleh masyarakat luas. Hal tersebut menjadi salah satu pemicu 

lahirnya program siaran repackaging di televisi. Program repackaging adalah 

program dengan materi video dalam bentuk shot-shot atau materi yang sudah 

dipublikasikan dan digabungkan menjadi satu dalam suatu program siaran. Salah 

satu bentuk program repackaging yang bersifat informatif di televisi adalah On The 

Spot di Trans7.   

On The Spot tayang setiap hari di  Trans7 pada pukul 19.00 WIB. Karena 

tayang setiap hari pada jam prime time (pukul 19.00 sampai 21.00), program ini 

menjadi sangat populer ditengah masyarakat. Disamping itu, On The Spot adalah 

program edukatif yang menayangkan informasi ringan dan unik seputar kehidupan 

yang terkadang tidak terpikirkan oleh masyarakat. Awalnya, On The Spot 

merupakan program musik yang dipandu oleh Ruben Onsu dan Thalita Latief 

dengan memberikan informasi mengenai beberapa lagu yang diputar serta 

informasi dokumenter yang menjadi selingan. Kemudian, tim kreatif On The Spot 

mengubah konsepnya menjadi program repackaging dengan hanya menayangkan 
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video informatif yang diambil dari Youtube dan dipandu oleh suara wanita yang 

membacakan narasi untuk memperkuat informasi dalam video tersebut.  

On The Spot merupakan sebuah program repackaging. Repackaging adalah 

sebuah format dimana materi dalam tayangan tersebut berupa kumpulan shot-shot 

video yang sudah pernah dipublikasikan sebelumnya (Latief dan Utud 2015:23). 

Materi-materi (shot-shot video) yang telah diambil melalui Youtube, diolah dan 

disusun kembali menjadi sebuah tayangan yang disertai narasi sebagai pendukung.  

Informasi yang disajikan oleh On The Spot berkaitan dengan fenomena unik 

yang ada di dunia. Setiap episode terdapat beberapa tema yang telah dikemas dalam 

7 fenomena, peristiwa, atau kejadian aneh dan unik versi On The Spot. Pada 

pembukaan program, narator akan menyebutkan beberapa tema yang akan disajikan 

dalam episode tersebut. Contohnya 7 pernikahan termahal di dunia, 7 ikan teraneh 

di dunia, 7 penemuan harta karun terheboh dan tentu saja semuanya versi On The 

Spot. Tema-tema tersebut pasti membuat masyarakat penasaran dan ingin terus 

menyaksikan On The Spot. Kebutuhan akan informasi dan rasa penasaran akan 

semua tema yang tidak biasa tersebut mendorong masyarakat untuk terus 

menyaksikan acara yang bersifat edukatif ini. Tidak heran jika On The Spot 

termasuk dalam program acara berkualitas ke-5 berdasarkan survei yang dilakukan 

oleh Komisi Penyiaran Indonesia Pusat (KPI Pusat) pada tahun 2015. Selain itu, On 

The Spot juga berhasil meraih penghargaan Panasonic Gobel Awards 2014 kategori 

dokumenter dan gaya hidup. On The Spot juga berhasil meraih penonton terbanyak 

dengan rata-rata 110.000 penonton disetiap kota berdasarkan rating Nielsen Bulan 

November 2011.  
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Keberhasilan On The Spot menginspirasi Trans7 untuk membuat program 

siaran sejenis. “Spotlite”, “Redaksiana”, dan “CCTV” merupakan beberapa 

program sejenis On The Spot yang diciptakan oleh Trans7. Youtube memang 

menjadi wadah bagi masyarakat untuk mengunggah dan berbagi video secara gratis. 

Kemudahan mengakses dan mengunduh video di Youtube memberi peluang kepada 

Trans7 untuk menghasilkan beberapa program repackaging. Jika dicermati, 

program seperti On The Spot tidak membutuhkan banyak biaya dalam proses 

produksinya karena hanya dengan modal mengunduh video di Youtube melalui 

internet (Latief dan Utud 2015:23).  
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2.6. Kredibilitas Sumber Informasi 

Menurut kamus besar bahasa Indonesia (2008), kredibilitas adalah perihal 

yang dapat dipercaya, dengan kata lain kredibilitas merupakan suatu keadaan yang 

bisa dipertanggung jawabkan kebenarannya sehingga dapat dipercaya. Kredibilitas 

merupakan hal yang penting dalam kehidupan. Salah satu hal yang sangat 

membutuhkan sebuah kredibilitas adalah informasi. Bisa dibayangkan saat ada 

sebuah informasi yang belum jelas kredibilitasnya (hoax) beredar dan jika 

masyarakat mempercayainya, maka hal tersebut akan menjadi sebuah informasi 

yang menyesatkan dan membohongi masyarakat karena belum bisa dibuktikan 

kebenarannya.  

Dalam kajian komunikasi, kredibilitas dapat dilihat dalam tiga perspektif 

yaitu kredibilitas media, kredibilitas isi atau pesan, dan kredibilitas sumber atau 

komunikatornya. Kredibillitas media dapat dilihat dari bagaimana pengguna 

menggunakan berbagai ragam media mulai dari radio, koran, televisi, internet dan 

lain sebagainya. Sementara kredibilitas isi atau pesan adalah terkait dengan kualitas 

isi media, akurasi dan update dari informasi yang ditulis tersebut (Metzger, 2003) 

dalam Jurnal Komunikasi Massa (Anshori, 2014:168).  

Kualitas sumber merupakan hal yang lebih penting jika dibandingkan 

dengan informasinya. Gaziano dan McGrath (1987) dalam buku Teori Komunikasi 

Massa (McQuail, 2011:272) menemukan bahwa kredibilitas akan meminimalisir 

adanya bias dalam sebuah informasi, lebih berkaitan dengan keadilan yang 

dipersepsikan, dan akan menimbulkan keyakinan dalam benak masyarakat karena 
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akurasi dari sumber sebuah informasi dapat diandalkan. Unsur yang relevan dengan 

kredibilitas sumber adalah persepsi bahwa media sesungguhnya memiliki 

ketertarikan dimata masyarakat. Walaupun terdapat asumsi bahwa gambar 

merupakan konten yang lebih menarik daripada hanya sebuah kata-kata, 

keseimbangan yang diatur dalam konten program televisi juga menjadi salah satu 

alasan dari kepercayaan masyarakat. Menurut McQuail (2011:272), isu kredibilitas 

kembali menjadi persoalan karena saat ini internet telah hadir sebagai media 

informasi. Para pengguna internet mulai menghadapi kesulitan dalam menilai 

kredibilitas informasi yang ada kecuali informasi tersebut berasal dari media atau 

sumber yang mapan dan terpercaya (kredibel). 

Seperti yang telah dijelaskan diatas, kredibilitas sumber informasi 

merupakan salah satu aspek yang sangat penting, karena dengan adanya kredibilitas 

sumber berarti informasi tersebut dapat dipercaya dan dipertanggung jawabkan 

secara hukum. Selain itu, informasi juga akan dipercaya jika penulisnya 

mencantumkan nama dan tidak sekedar mencantumkan anonymous (tanpa 

identitas). Dalam kredibiilitas informasi, penulis sebagai sumber maupun penyebar 

informasi juga dituntut kredibilitasnya.  

2.7. Persepsi Manusia 

Persepsi adalah proses aktif menyeleksi, mengatur, dan menafsirkan orang, 

objek, peristiwa, situasi, dan aktivitas (Wood, 2013:26). Seperti yang telah 

disebutkan bahwa persepsi merupakan proses aktif yang diterima oleh manusia 

untuk mengerti diri sendiri, orang lain, situasi, serta fenomena lain. Dalam 
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melakukan persepsi, manusia perlu untuk fokus pada hal-hal tertentu kemudian 

mengatur dan menafsirkan apa yang telah diperhatikan dengan selektif. Menurut 

Julia T. Wood (2013) terdapat tiga proses dalam terjadinya persepsi, yaitu : 

a. Seleksi, merupakan proses pemilihan rangsangan yang akan 

diperhatikan oleh manusia. Terjadinya proses seleksi 

dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti kualitas fenomena yang 

dapat menarik perhatian, ketajaman indera, dan perubahan atau 

variasi yang dapat mendorong perhatian. Selain itu, siapa dan 

apa yang pernah terjadi dalam diri manusia juga dapat 

mempengaruhi apa yang akan dipilih untuk diperhatikan. 

b. Organisasi, merupakan proses mengatur agar apa yang 

diperhatikan oleh manusia tidak terjadi secara asal-asalan. 

Terjadinya proses organisasi dipengaruhi oleh prototipe (untuk 

mendefinisikan kategori), konstruksi personal (tolak ukur 

mental yang memposisikan orang maupun situasi dalam dimensi 

penilaian), stereotip (untuk generalisasi prediktif mengenai 

orang lain dan situasi), dan naskah (untuk mengatur apa yang 

diperhatikan). 

c. Interpretasi, merupakan proses subjektif untuk menafsirkan dan 

menjelaskan apa yang telah diperhatikan (seleksi) dan diatur 

(organisasi) oleh manusia sebelum terjadinya proses penafsiran 

(interpretasi). 
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Dalam terjadinya sebuah persepsi terjadi tiga proses yang saling 

berhubungan. Pertama, pada proses seleksi akan membuat manusia hanya 

memperhatikan beberapa hal tertentu saja dan mengabaikan hal-hal lainnya. Kedua, 

pada proses organisasi dimana manusia akan menggunakan prototipe, konstruksi 

personal, stereotip, serta naskah untuk mengatur apa yang telah diperhatikan secara 

selektif. Dan yang terakhir, manusia akan masuk dalam proses interpretasi untuk 

menjelaskan apa yang telah diperhatikan dan diatur. Kenyataannya, walaupun 

manusia telah memetakan proses ini satu persatu (secara terpisah) namun ketiga 

proses ini akan selalu berinteraksi secara terus menerus.  

Ada beberapa hal yang mempengaruhi perbedaan persepsi dari masing-

masing manusia. Menurut Julia T. Wood (2013) empat hal yang mempengaruhi 

berbedanya persepsi dari masing-masing manusia, yaitu :  

a. Fisiologi, pengaruh dari alat indra setiap manusia berbeda-beda 

yang menyebabkan terjadinya perbedaan persepsi. Faktor 

kelelahan, stres, atau sakit dari seorang manusia akan cenderung 

mempengaruhi sensitivitas dalam menerima persepsi dari orang 

lain. Usia juga menjadi salah satu faktor yang dapat 

mempengaruhi persepsi seseorang. 

b. Budaya, merupakan sejumlah asumsi yang dapat membentuk 

pola hidup, membantu manusia dalam memberikan pandangan 

terhadap suatu hal, berpikir, merasakan, serta bertindak. 

Kepercayaan, nilai, pemahaman praktik, dan cara menafsirkan 
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pengalaman yang dirasakan oleh sekelompok orang adalah 

unsur-unsur yang membentuk suatu budaya. 

c. Peran sosial, merupakan salah satu hal yang dapat 

mempengaruhi persepsi manusia. Setiap manusia hidup untuk 

memenuhi peran tertentu yang dikomunikasikan oleh orang lain. 

Dari peran tersebut, persepsi manusia terhadap sesuatu akan 

terpengaruhi. 

d. Kemampuan kognitif dalam diri manusia juga dapat 

mempengaruhi persepsi. Kemampuan kognitif merupakan 

pemikiran manusia dalam memahami situasi orang lain. 

Pengetahuan personal manusia dalam memikirkan orang lain 

akan mempengaruhi proses seleksi, organisasi, dan interpretasi. 

Jadi berdasarkan uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa persepsi 

merupakan suatu proses menyeleksi hal-hal atau fenomena yang ada di sekitar dan 

kemudian mengaturnya berdasarkan kategori, generalisasi, konstruksi personal, 

serta naskah agar apa yang diperhatikan dapat diatur dan tidak terjadi secara asal-

asalan. Terakhir, proses interpretasi yang akan mengartikan semua hal-hal yang 

telah diperhatikan dan melahirkan sebuah persepsi. Namun, sebuah persepsi juga 

dipengaruhi oleh beberapa faktor (fisiologi, budaya, sosial, dan kemampuan 

kognitif) yang membuat persepsi dari setiap manusia itu berbeda-beda.  
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Namun dalam menghasilkan sebuah persepsi, ada beberapa hal yang harus 

diperhatikan agar terhindar dari masalah yang dapat diakibatkan oleh abstraksi. 

Beberapa hal yang harus diperhatikan menurut Julia T. Wood (2013:42) yaitu: 

a. Persepsi bersifat subjektif karena setiap manusia memandang 

sesuatu berdasarkan perspektif yang unik. 

b. Membaca pikiran merupakan hal yang harus dihindari karena 

saat membaca pikiran, seseorang akan bertindak seolah-olah 

telah mengerti apa yang ada dalam pikiran orang lain dan hal ini 

bisa saja menimbulkan masalah. 

c. Periksa persepsi dengan pihak lain merupakan salah satu 

keterampilan komunikasi yang penting, hal ini dilakukan agar 

dapat membantu orang lain dalam memahami maksud dari 

persepsi tersebut serta hubungannya.  

d. Fakta dengan dugaan merupakan hal yang harus dibedakan 

karena fakta adalah suatu pernyataan yang jelas dengan disertai 

observasi atau data lainnya, sedangkan dugaan hanya suatu 

pernyataan yang kurang disertai dengan bukti pendukung. 

e. Memantau bias melayani diri merupakan salah satu contoh dari 

kecenderungan manusia dalam melindungi citra dirinya sendiri. 

  



32 
 

2.8. Penelitian Terdahulu 

Terdapat dua penelitian terdahulu yang digunakan sebagai dasar untuk 

membantu menyelesaikan penelitian ini. Yang pertama adalah penelitian yang 

dilakukan oleh Putri Ariani, mahasiswa Departemen Ilmu Komunikasi Universitas 

Indonesia pada tahun 2014 dengan judul “Tayangan Courtesy of Youtube : 

Mendulang Keuntungan Besar dengan Mengabaikan Copyright dan Validitas 

Informasi (Studi Kasus pada Program On The Spot Trans7)”. Tujuan dari penelitian 

tersebut adalah untuk mengulas pelanggaran yang ada dalam program On The Spot 

jika dilihat dari perspektif ketentuan Youtube, regulasi KPI, dan opini masyarakat 

dalam hal copyright dan validitas informasi. Berdasarkan penelitian ini, ditemukan 

bahwa On The Spot mendulang keuntungan besar dari produksinya yang hanya 

membutuhkan sedikit modal. Namun, On The Spot terbukti telah melanggar Term 

Of Service Youtube dan regulasi SP3S dari KPI dan berujung pada masalah 

pengabaian copyright dan kevalidan informasi di dalamnya.  

Selanjutnya dalam penelitian yang dilakukan oleh Firman Frans Samuel 

Silalahi, Mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Sumatera Utara pada tahun 2015 

dengan judul “Persepsi Terhadap Persoalan Hak Cipta Tayangan On The Spot 

(Studi Deskriptif Mengenai Persepsi Anggota Ikatan Televisi Indonesia Kota 

Medan Terhadap Persoalan Hak Cipta Tayangan On The Spot di Trans7)”. Tujuan 

dilakukanya penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi dari anggota Ikatan 

Jurnalis Televisi Indonesia terhadap persoalan Hak Cipta dalam tayangan On The 

Spot. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, ditemukan bahwa beberapa 

anggota Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia menganggap On The Spot merupakan 
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salah satu pelanggaran hak cipta karena pihak Trans7 tidak memiliki izin jelas 

terhadap semua video yang ditayangkan dalam program tersebut. Namun beberapa 

anggota lainnya beranggapan bahwa On The Spot merupakan tayangan hiburan 

yang tidak perlu dipermasalahkan hak ciptanya.  

Persamaan yang ada dalam kedua penelitian terdahulu diatas dengan 

penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu sama-sama membahas tentang 

dugaan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh pihak On The Spot Trans7. 

Perbedaan penelitian terletak dalam masalah yang akan dibahas, kedua penelitian 

terdahulu membahas mengenai pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh pihak 

On The Spot Trans7. Sedangkan dalam penelitian ini, peneliti berusaha untuk 

membahas mengenai kredibilitas sumber informasi yang ada dalam program siaran 

On The Spot Trans7. Kontribusi penelitian terdahulu dalam penelitian ini adalah 

sebagai rujukan penelitian serta menjadi data pendukung mengenai pelanggaran 

yang dilakukan oleh pihak On The Spot Trans7.  

 

 

 

 

 

 

 

  


