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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKAN 

2.1. Persepsi 

2.1.1. Pengertian Persepsi 

Persepsi merupakan akar dari pendapat yang dikemukakan oleh seseorang 

dimana persepsi seseorang bisa menjadi berbeda satu dengan yang lainberdasarkan 

tingkat pengetahuan dan pengertian seseorang mengenai suatu hal. Ketika muncul 

sebuah pendapat yang dikemukakan oleh seseorang, maka pasti ada persepsi yang 

mendahului. 

Persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-

hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan 

(jalaludin, 2004:51). Persepsi adalah internal yang memungkinkan kita memilih, 

mengorganisasikan, dan menafsirkan rangsangan dari lingkungan kita, dan proses 

tersebut mempengaruhi perilaku kita. Persepsi adalah inti komunikasi, sedangkan 

penafsiran (penafsiran) adalah inti persepsi yang identik dengan penyandian balik 

(decoding) dalam proses komunikasi. Brian Fellow mengatakan bahwa persepsi 

adalah proses yang memungkinkan suatu organism menerima dan menganalisis 

informasi (Mulyana, 2002:167168) 

 Kesadaran mengenai betapa pentingnya persepsi dalam diri manusia ini kemudian 

menentukan para ahli untuk mendalami cara dalam merubah paksa persepsi 

seseorang. Salah satu diantaranya adalah seni hipnotis, yaitu seni penerapan sugesti 

untuk membentuk pandangan baru terhadap sesuatu yang bahkan dapat secara ajaib 

menentang realitas. Dalam konteks persepsi, posisi benar dan salah satu akan terasa 
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hambardan membingungkan karena berkaitan dengan kemampuan masing-masing 

orang dalam memandang dan menyimpulkan, sehingga tentu sangatlah diperlukan 

cara bagi kita untuk memaksakan persepsi. Dari sinilah kemudian persepsi sangat 

terasa pentingnya pendidikan, pergaulan, pengajian dan pengkajian terhadap suatu 

bidang pemahaman. 

    Pendidikan akan memaksa persepsi tentang suatu pemahaman terhaap 

muridnya. Pemuka agama akan memaksa persepsi tentang agama yang dianutnya bagi 

para penganutnya. Seorang atasan akan memaksa persepsi terhadap bawahannya. 

Orang tua akan memaksa persepsi terhadap anaknya. Dan begitu seterusnya. Tentu 

saja “memaksakan” persepsi disini dimaksudkan untuk menghindari perbedaan 

ekstrim (karena hakikatnya tidak bisa disamakan) atara persoalan suatu lingkungan. 

Disini tampak sekali pentingnya pemaksaan dalam persepsi dengan terlepas dari 

persoalan baik dan buruknya persepsi yang tanamkan. Persepsi yang timbul dari 

sebuah tanyangan terlebih dahulu akan melalui berbagai macam indicator. Sedangkan 

persepsi itu sendiri didefinisikan sebagai proses internal yang kita lakukan untuk 

memilih, menyesuaikan dan mengasumsikan rangsangan dari lingkungan eksternal. 

 2.1.2 Macam-Macam Persepsi 

  Persepsi manusia sebenarnya terbagi menjadi 2 yaitu: 

 a. Persepsi Terhadap Objek (Lingkungan Fisik) 

Persepsi terhadap objek (lingkungan fisik) adalah proses penafsiran terhadap 

objek-objek yang tidak beryawa disekitar. Dalam mempersepsikan lingkungan fisik, 

terkadang indera kita melakukan kekeliruan. Indera kita tidak jarang menipu kita, 

sehingga kita juga ragu seberapa dekat persepsi kita dengan realitas sebenarnya. Ada 
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beberapa faktor yang mempengaruhi persepsi terhadap objek yaitu: latar belakang 

pengalaman, latar belakang budaya, suasana psikologi pengharapan, dan kondisi 

factual panca indera (Mulyana, 2004: 184-190). 

b. Persepsi Terhadap Manusia (Sosial) 

Persepsi terhadap manusia (sosial) adalah proses menangkap arti objek-objek 

sosial dan kejadian-kejadian yang kita alami dalam lingkungan sekitar. Setiap 

manusia memiliki gambaran berbeda mengenai realitas disekeliling (Mulyana, 2004: 

191) 

2.1.3. Proses Terjadinya Persepsi 

Proses terjadinya persepsi dapat dijelaskan sebagai berikut. Objek 

menimbulkan stimulus, dan stimulus mengenai alat indera atau reseptor. Antara objek 

dan stimulus itu berbeda, tetapi ada kalanya bahwa objek dan stimulus itu menjadi 

satu, misalnya dalam hal tekanan. Benda sebagai objek langsung mengenai kulit, 

sehingga akan terasa tekanan tersebut. 

Menurut Walgito (2005: 102), proses stimulus mengenai alat indera 

merupakan proses kealaman atau proses fisik, sedangkan stimulus yang diterima oleh 

alat indera dan diteruskan oleh syaraf sensoris ke otak disebut sebagai proses 

fisiologis. Kemudian terjadilah proses di otak sebagai pusat kesadaran sehingga 

individu menyadari apa yang dilihat, atau apa yang didengar, atau apa yang diraba. 

Proses yang terjadi dalam otak atau dalam pusat kesadaran inilah yang disebut sebagai 

proses psikologis. Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa taraf terakhir dari 

proses persepsi ialah individu menyadari tentang misalnya apa yang dilihat, atau apa 
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yang didengar, atau apa yang diraba, yaitu stimulus yang diterima melalui alat indera. 

Proses ini merupakan proses terakhir dari 

persepsi dam merupakan persepsi sebenarnya. Respon sebagai akibat dari persepsi 

dapat diambil oleh individu dalam berbagai macam bentuk. 

Dalam proses persepsi perlu adanya perhatian sebagai langkah persiapan 

dalam persepsi itu. Hal itu karena keadaan menunjukkan bahwa individu tidak hanya 

dikenai oleh satu stimulus saja, tetapi individu dikenai berbagai macam stimulus yang 

ditimbulkan oleh keadaan sekitarnya. Namun demikian tidak semua stimulus 

mendapatkan respon dari individu untuk dipersepsi. Stimulus mana yang akan 

dipersepsi atau mendapatkan respon dari individu tergantung pada perhatian individu 

yang bersangkutan.  

2.1.4 Organisasi Persepsi 

Dalam organisme atau individu mengadakan persepsi timbul suatu masalah 

apa yang dipersepsi terlebih dahulu, apakah bagiannya yang merupakan hal yang 

dipersepsi lebih dahulu, baru kemudian keseluruhannya, ataukah keseluruhan 

dipersepsi dahulu baru kemudian bagian-bagiannya. Hal ini berkaitan bagaimana 

seseorang mengorganisasikan apa yang dipersepsinya. 

Kalau organisme dalam mempersepsi sesuatu bagiannya lebih dahulu 

dipersepsi baru kemudian keseluruhannya, ini berarti bagian merupakan hal yang 

primer dan keseluruhan merupakan hal yang sekunder, sedangkan kalau keseluruhan 

dahulu yang dipersepsi baru kemudian bagian-bagiannya, maka keseluruhan 

merupakan hal yang primer, dan bagian-bagiannya merupakan hal yang sekunder. 

Misalnya dalam seseorang mempersepsi sepeda motor. Ada kemungkinan orang 
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tersebut mempersepsi bagian-bagiannya terlebih dahulu baru kemudian 

keseluruhannya. Namun demikian ada pula kemungkinan orang tersebut mempersepsi 

keseluruhannya dahulu baru kemudian bagian-bagiannya. 

Menurut Walgito (2005: 105), ada 2 teori yang berbeda satu dengan yang lain 

atau bahkan dapat dikatakan berlawanan dalam hal persepsi ini. 

a. Teori Elemen. Menurut teori elemen dalam individu mempersepsi sesuatu 

maka yang dipersepsi mula-mula adalah bagian-bagiannya, baru kemudian 

keseluruhannya. 

b. Teori Gestalt. Menurut teori ini bahwa individu dalam mempersepsi sesuatu 

maka yang dipersepsi terlebih dahulu adalah keseluruhannya, baru kemudian bagian-

bagiannya. 

Sampai pada waktu ini kedua teori tersebut masih bertahan, namun rupa-

rupanya teori Gestalt lebih berkembang daripada teori elemen (Walgito, 2005: 105). 

Baik teori elemen maupun teori Gestalt keduanya berpengaruh dalam berbagai macam 

bidang, misalnya dalam psikologi belajar 

 2.1.5. Prinsi-Prinsip Persepsi 

   Berikut ini adalah beberapa prinsip penting mengenai persepsi (Mulyana, 

2004:191-207). 

   a. Persepsi Berdasarkan Pengalaman  

 Persepsi manusia terhadap seseorang, objek atau kejadian dan reaksi 

mereka terhadap hal-hal itu berdasarkan pengalaman dan pembelajaran 

masa lalu yng berkaitan dengan orang, objek atau kejadian serupa. 
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 b. Persepsi Berdasarkan Selektif 

 Atensi dipengaruhioleh faktor-faktor internal: faktor biologis (lapar dan 

haus), faktor fisiologis (gemuk, kurus, tinggi, pendek, sehat, sakit), faktor 

psikologis (kesedian, kemarahan), dan faktor sosial budaya (gender, agama, 

pekerjaan, penghasilan). 

 c. Persepsi Bersifat Dugaan 

 Proese persepsi yang bersifat dugaan itu memungkinkan kita menafsirkan 

suatu objek dengan makna yang lebih lengkap dari suatu sudut pandang 

manapun. Dengan diperlukan unuk membuat kesimpulan berdasarkan 

informasi yang tidak lengkap lewat penginderaan itu. 

 d. Persepsi Bersifat Evaluasi 

 Pesepsi bersifat pribadi dan subjektif. Mengunakan kata-kata Andrea L 

Rich “Persepsi pada dasarnya mewakili keadaan fisik dan psikologi 

individu alih-alih menunjukkan karateristik dan kualitas mutlak objek yang 

dipersepsi 

 e. Persepsi Bersifat Kontekstual 

 Rangsangan dri luar harus diorganisasikan darin semua pengaruh persepsi, 

konteks merupakan salah satu pengaruh yang paling kuat. Konteks 

rangsangan sangat mempengaruhi struktur kognitif pengharapan dan 

persepsi kita. 
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2.1.6. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi 

Ada dua faktor yang menentukan persepsi yaitu sebagai berikut (Jalaludin, 

2011: 54-60). 

a. Faktor Fungsional 

Faktor fungsional berasal dari kebutuhan, pengalaman masalalu, dan hal-hal 

lain yang termasuk apa yang kita sebut sebagai faktor-faktor personal. Yang 

menentukan pesepsi bukan jenis atau bentuk stimulus tetapi karateristik 

orang yang memberikan respon pada stimulus itu. 

b. Faktor Struktur 

Faktor struktur berasal semata-mata dari sifat stimulus fisikdn efek-efek 

syaraf yang dtimbulkannya pada sistem syaraf individu. 

 2.1.7. Efek-Efek Persepsi 

  Ada 3 dimensi efek persepsi yaitu: kognitif, afektif, konatif (behavior) berikut 

penjelasannya: 

  a. Efek kognitif 

Efek kognitif adalah akibat yang timbul pada diri komunikan yang sifatnya 

informatif bagi dirinya. Dalam efek kognitif ini akan dibahas tentang 

bagaiman media massa dapat membantu khalayak dalam mempelajari 

informasi yang bermanfaat dan mengembangkan keterampilan kognitif. 

Melalui media massa, kita memperoleh informasi tentang benda, orang, 

atau tempat yang belum kita kunjungi secara langsung. 
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b. Efek Afektif 

Efek ini kadarnya lebih tinggi dari pada efek kognitif. Tujuan dari 

komunikasi massa bukan hanya sekedar membertahu kepada khalayak agar 

menjadi tahu tentang sesuatu, tetapi lebih dariitu setelah mengetahui 

informasi yang diterimanya khalayak diharapkan merasakannya. 

c. Efek Konatif 

Efek konatif (behavioral) merupakan akibat yang timbul pada diri khalayak 

dalam bentuk perilaku, tindakan atau kegiatan. Adegan kekerasan dalam 

televisi atau film akan mengakibatkan orang menjadi bringas. Namun 

semua informasi dari berbagai media itu tidak mempunyai efek yang sama. 

2.1.8. Objek Persepsi 

Objek yang dapat dipersepsi sangat banyak, yaitu segala sesuatu yang ada di 

sekitar manusia. Manusia itu sendiri menjadi objek persepsi. Orang yang menjadikan 

dirinya sendiri sebagai objek persepsi disebut 

persepsi diri atau self-perception. Objek persepsi dapat dibedakan atas objek 

yang non manusia dan manusia (Walgito, 2005: 108). Objek perspsi yang berwujud 

manusia disebut person perception atau social perception, sedangkan persepsi yang 

berobjekkan non manusia disebut nonsocial perception atau things perception. 

Apabila yang dipersepsi itu manusia dan non manusia, maka adanya persamaan 

tetapi juga adanya perbedaan dalam persepsi tersebut (Walgito, 2005: 109). 

Persamaannya yaitu apabila manusia dipandang sebagai objek benda yang terikat pada 

waktu dan tempat seperti benda-benda yang lain. Walaupun demikian sebenarnya 

antara manusia dan non manusia itu terdapat perbedaan yang mendasar. Apabila yang 
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dipersepsi itu manusia maka objek persepsi mempunyai aspek-aspek yang sama dengan 

yang mempersepsi, dan hal ini tidak terdapat apabila yang dipersepsi itu non manusia. 

Pada objek persepsi manusia, manusia dipersepsi mempunyai kemampuan-kemampuan, 

perasaan, ataupun aspek-aspek lain seperti halnya orang yang mempersepsi. Orang 

yang dipersepsi akan dapat mempengaruhi pada orang yang mempersepsi, dalam hal ini 

tidak akan dijumpai apabila yang dipersepsi itu non manusia. Karena itu pada objek 

persepsi, yaitu manusia yang dipersepsi, lingkungan yang melatarbelakangi objek 

persepsi, dan perseptor sendiri akan sangat menentukan dalam hasil persepsi.   

2.1.9. Syarat Terjadinya Persepsi 

  Syarat timbulnya persepsi yaitu adanya objek, adaya perhatian sebagai 

langkah pertama untuk mengadakan persepsi. Adanya alat indra sebagai reseptor 

penerima stimulus yaitu saraf sensoris sebagai alat untuk meneruskn stimulus ke otak 

dan dai otak dibawa melalui saraf motoris sabagai alat untuk mengadakan respons. 

  Secara umum, terdapat beberapa sifat persepsi, antara lain bahwa persepsi 

timbul secara spontan pada manusia, yaitu ketika seseorang behadapan dengan dunia 

yang penuh dengan rangsangan. Persepsi merupakan sifat paling asli yang merupakan 

titik tolak perubahan. Dalam mempersepsikan tidak terlalu dipersepsikan secara 

keseluruhan, mungkin cukup hanya diingat. Persepsi tidak berdiri sendiri, tetapi 

dipengaruhi atau bergantung pada konteks dn pengalaman (Jalaludin, 2004:67). 

2.1.10. Konsistensi dalam persepsi  

Pengalaman seseorang akan berperan dalam seseorang mempersepsi sesuatu. 

Persepsi tidak hanya ditentukan oleh stimulus secara objektif, tetapi juga akan 

ditentukan atau dipengaruhi oleh keadaan diri orang yang mempersepsi. Adanya 
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aktivitas dalam diri seseorang yang berperan sehingga menghasilkan hasil persepsi 

tersebut.  

Menurut Walgito (2005: 109), ada 3 macam konsistensi dalam persepsi.  

a. Konsistensi Bentuk. Pengalaman memberikan pengertian bahwa bentuk uang 

logam itu bulat. Hal tersebut sebagai hasil persepsi, yaitu bahwa uang logam itu bulat, 

dan disimpan dalam ingatan seseorang. Kalau seseorang melihat uang logam dalam 

posisi miring, maka akan terlihat bahwa uang logam tersebut tidak kelihatan bulat. 

Namun demikian orang akan selalu berkata (ini sebagai hasil persepsi) bahwa uang 

logam itu bulat, sekalipun yang dilihat pada posisi uang logam miring tidak bulat. Ini 

berarti bahwa hasil persepsi itu tidak semata-mata ditentukan oleh stimulus secara 

objektif semata, tetapi individu yang mempersepsi ikut aktif dalam hasil persepsi. Inilah 

yang disebut konsistensi bentuk dalam persepsi.  

b. Konsistensi Warna. Atas dasar pengalaman orang mengerti bahwa susu murni 

itu berwarna putih. Walaupun pada suatu waktu orang yang dijamu minuman susu yang 

penerangannya agak remang-remang berwarna merah sehingga susu tersebut kelihatan 

agak merah, tetapi dalam mempersepsi susu tersebut orang akan berpendapat bahwa 

susu itu berwarna putih. Inilah yang disebut sebagai konsistensi warna.  

c. Konsistensi Ukuran. Pengalaman memberikan pengertian bahwa binatang 

yang namanya gajah yang telah dewasa itu ukurannya besar, lebih besar daripada 

seekor harimau. Apabila seseorang melihat seekor gajah dari kejauhan, maka gajah 

tersebut kelihatannya kecil, makin jauh jaraknya kelihatannya akan makin kecil. 

Sekalipun yang dilihat itu kecil, namun dari hasil persepsi tetap orang menyatakan 

bahwa gajah itu tetap mempunyai ukuran yang besar. Inilah yang disebut sebagai 

konsisten ukuran.  
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Baik dalam konsistensi bentuk, warna dan ukuran, memberikan gambaran 

bahwa dalam seseorang mempersepsi sesuatu tidak hanya akan ditentukan oleh 

stimulus secara objektif semata, namun apa yang ada dalam diri orang yang 

bersangkutan akan ikut menentukan hasil persepsi, termasuk pengalaman. 

2.2. Komunikasi Media Massa 

 2.2.1. Pengertian Komunikasi Media Massa 

Menurut Charles Cooley (dalam Winarso, 2005: 15-16) pada tahun 1909 

memberikan definisi yang bersifat sosiologis tentang komunikasi. Komunikasi adalah 

mekanisme di mana relasi manusia ada dan berkembang melalui sebuah simbol 

pikiran, bersama dengan alat untuk menyalurkan melalui ruang dan 

mempertahankannya sepanjang waktu. Hal ini meliputi ekspresi wajah, sikap dan 

gesture, nada suara, kata-kata, tulisan, cetakan, jalan, kereta api, telegram, telepon, 

dan apapun lainnya yang mungkin merupakan temuan terbaru dalam penguasaan 

ruang dan waktu. 

Sedangkan media massa merupakan organisasi-organisasi yang menyalurkan 

produk-produk atau pesan-pesan budaya yang mempengaruhi dan mencerminkan 

budaya masyarakatnya (Winarso, 2005: 54). Media memberikan informasi secara 

terus-menerus kepada khalayak luas yang heterogen. Sistem-sistem media adalah 

bagian dan konteks politik, ekonomi, dan kekuatan institusional lain yang lebih besar. 

Media massa, seperti halnya pesan lisan dan isyarat, sudah menjadi bagian 

yang tak terpisahkan dari komunikasi manusia. Pada hakikatnya, media adalah 

perpanjangan lidah dan tangan yang berjasa meningkatkan kapasitas manusia untuk 

mengembangkan struktur sosialnya. Namun banyak orang tidak menyadari hubungan 
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fundamental antara manusia dan media itu, dan keliru menilai peran media dalam 

kehidupan mereka. 

2.2.2. Fungsi Media Massa 

Dalam membicarakan fungsi-fungsi komunikasi massa, ada satu hal yang 

perlu disepakati terlebih dahulu. Ketika kita membicarakan fungsi komunikasi massa 

yang harus ada dalam benak kita adalah kita juga sedang membicarakan fungsi media 

massa, karena komunikasi massa berarti komunikasi lewat media massa. Ini berarti, 

komunikasi massa tidak akan ditemukan maknanya tanpa menyertakan media massa 

sebagai elemen terpenting dalam komunikasi massa. Sebab, tidak ada komunikasi 

massa tanpa ada media massa (Nurudin, 2007: 63). 

Harold Lasswell dan Charles Wright (dalam Severin, 2007: 386) merupakan 

sebagian dari pakar yang benar-benar serius mempertimbangkan fungsi dan peran 

media massa dalam masyarakat. Wright membagi media komunikasi berdasar sifat 

dasar pemirsa, sifat dasar pengalaman komunikasi dan sifat dasar pemberi informasi. 

Lasswell, pakar komunikasi dan professor hukum di Yale, mencatat ada 3 fungsi 

media massa, yaitu: pengamatan lingkungan, korelasi bagian-bagian dalam 

masyarakat untuk merespon lingkungan, dan penyampaian warisan masyarakat dari 

satu generasi ke generasi selanjutnya. Selain ketiga fungsi ini, Wright menambahkan 

fungsi keempat, yaitu hiburan. 

Keempat fungsi media massa tersebut dijelaskan sebagai berikut. 

a. Pengawasan (Surveillance). Pengawasan sebagai fungsi pertama, memberi 

informasi dan menyediakan berita. Dalam membentuk fungsi ini, media sering kali 

memperingatkan kita akan bahaya yang mungkin terjadi seperti kondisi cuaca yang 
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ekstrem atau berbahaya atau ancaman militer. Fungsi pengawasan juga termasuk 

berita yang tersedia di media yang penting dalam ekonomi, publik dan masyarakat, 

seperti laporan bursa pasar, lalu lintas, cuaca dan sebagainya. 

b. Korelasi (Correlation). Korelasi adalah seleksi dan interpretasi informasi 

tentang lingkungan. Media sering kali memasukkan kritik dan cara bagaimana 

seseorang harus bereaksi terhadap kejadian tertentu. Fungsi korelasi bertujuan untuk 

menjalankan norma sosial dan menjaga konsensus dengan mengekspos 

penyimpangan, memberikan status dengan menyoroti individu terpilih dan dapat 

berfungsi untuk mengawasi pemerintah. 

c. Penyampaian warisan sosial (Transmission of the social heritage). 

Penyampaian warisan sosial merupakan suatu fungsi di mana media menyampaikan 

informasi, nilai, dan norma dari satu generasi ke generasi berikutnya atau dari 

angggota masyarakat ke kaum pendatang. Dengan cara ini mereka bertujuan untuk 

meningkatkan kesatuan masyarakat dengan cara memperluas dasar pengalaman 

umum mereka. Mereka membantu integrasi individu ke masyarakat baik dengan cara 

melanjutkan sosialisasi setelah pendidikan formal berakhir, atau dengan 

mengawalinya pada masa-masa pra sekolah. 

d. Hiburan (Entertainment). Sebagian besar isi media mungkin dimaksudkan 

sebagai hiburan, bahkan di surat kabar sekalipun, mengingat banyaknya kolom, fitur, 

dan bagian selingan. Media hiburan dimaksudkan untuk memberi waktu istirahat dari 

masalah setip hari dan mengisi waktu luang (Severin, 2007: 386-388). 
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2.2.3. Efek Media Massa 

Komunikasi massa juga mempunyai pengaruh atau efek bagi khalayak atau 

pemirsanya. Efek komunikasi massa bisa dibagi menjadi beberapa bagian.  

Secara sederhana Keith R. Stamm dan John E. Bowes membagi dua bagian 

dasar (Nurudin, 2007: 206). 

a. Efek primer, meliputi terpaan, perhatian, dan pemahaman. Dengan perkembangan 

yang semakin pesat dari media elektronik (salah satu contohnya televisi) dewasa 

ini, pemahaman tidak hanya difokuskan pada media cetak, tetapi  

juga ke media elektronik. Artinya, pemahaman tidak lagi mengenai panjang 

pendeknya kalimat, model tulisan yang disajikan, tetapi berkait dengan suatu 

program acara (teknik pengambilan gambar, suara, tulisan yang dipakai untuk 

memperjelas gambar, intonasi bicara, dan lain-lain). Jadi formula kemampuan 

“melihat” bergeser ke formula “kemampuan dengar dan lihat”. Jadi terpaan media 

massa yang mengenai khalayak menjadi salah satu bentuk efek primer. Akan lebih 

bagus lagi jika khalayak tersebut memperhatikan pesan-pesan media massa.  

b. Efek sekunder, meliputi perubahan tingkat kognitif (perubahan pengetahuan dan 

sikap), dan perubahan perilaku (menerima dan memilih). Menurut John R. Bittner 

bahwa fokus utama efek sekunder adalah tidak hanya bagaimana media massa 

mempengaruhi khalayak, tetapi juga bagaimana khlayak mereaksi pesan-pesan 

media yang sampai pada dirinya (Nurudin, 2007: 211). 

Sebenarnya, efek media massa itu jelas dan nyata. Coba kita melihat pada diri 

kita sendiri. Berapa persen materi pembicaraan yang kita kemukakan setiap hari 

berasal dari atau didasarkan pada saluran komunikasi massa (televisi, radio, 

majalah, surat kabar, dan internet) dan berapa persen yang tidak? Jawabannya tentu 

saja bahwa materi pembicaraan yang kita lakukan lebih banyak berdasarkan 



 

22 
 

informasi yang kita dapatkan dari saluran komunikasi massa. Hal ini menunjukkan 

bahwa efek komunikasi massa sedemikian besar dalam kehidupan kita. 

2.3 Televisi Sebagai Media Massa 

 Tak dapat di pungkiri bahwa keberadaan televisi sudah menjadi kebutuhan bagi 

masyarakat. Saat ini hamper semua rumah memiliki televisi. Lewat televisi, kita bisa 

memperoleh berbagai macam-macam informasi dan juga hiburan.dari televisi kita bisa 

mengetahui segala kejadian di belahan bumi lain melalui siaran langsung. 

 Televisi sebagai media massa mempunyai banyak kelebihan dalam penyampain 

pesan-pesan yang disampaikannya melalui gambaran dan suara secara bersamaan (sinkron) 

dan hidup, sangat cepat (actual), terlebih lagi dalam siara langsung ( life broadcast) dan dapat 

menjangkau ruang yang sangat luas. 

 2.3.1 Pengertian televisi 

   Istilah televisi berasal dari kata “ tele” yang berarti jauh dan “visi” yang berrti 

pengelihatan. Dengan demikian televisi dalam bahasa inggrisnya television diartikan 

dengan gambaran dan suara yang produksi di suatu tempat (studio televisi) dapat 

dilihat dari tempat lain melalui sebuah perangkat penerima (televisi set). 

   Televisi tumbuh dan berkembang menjadi salah satu bentuk media massa 

Audio Visual dengan cirri dan sifat inilah yang membedakannya dengan media massa 

yang telah ada sebelumnya, yaitu media massa cetak (surat kabar, majalah) dan media 

massa elektronik (film, radio). 

 2.3.2 Karateristik Televisi 

   Televisi merupakan sarana komunikasi massa dimana terjadi komunikasi 

antara komunikator dengan komunikan. Seabagai media komunikasi massa, televisi 

memiliki karateristik sebagai berikut : 
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1. Audiovisual 

Televisi dapat didengar dan dilihat (audiovisual). Apabila khalayak radio 

hanya dapat mendengar kata-kata, musik dan efek suara, maka khalayak televisi dapat 

melihat gambar bergerak. Karena sifatnya yang audiovisual itu pula, maka semua 

program televisi harus diengkapi dengan gambar. Baik gambar diam maupun gambar 

bergerak. Dengan adanya gambar tersebut, khalayak mempeoleh gambaran yang 

lengkap tentang program yang disiarkan serta memiliki keyakinan akan kebenaran. 

2. Berfikir dalam gambar 

Seorang komunikator yang akan menyampaikan informasi seharus nya 

memiliki kemampuan berfikir dalam gambar. Ada dua tahapan yang dilakukan dalam 

proses berfikir dalam gambar. Petama adalah visualisasi, yaitu menerjemahkan kata-

kata yang mengandung gagasan yang menjadi gambaran secara individual. Dalam 

proses visualisasi, komunikator harus berusaha menunjukkan obyek-obyek tertentu 

menjadi gambar yang jelas dan menyajikannya sedemikain rupa sehingga 

mengandung suatu makna. Obyek tersebut bisa manusia, benda, kegiatan, dan lain 

sebagainya. Tahap kedua adalah penggamaran (picturization) yaitu kegiatan merangka 

gambar individual sedemikian rupa sehingga memiliki pola yang 

berkesinambungandan mengundang makna. (Effendy, 2002:96) 

3. Pengoperasian lebih kompleks  

Dibandingkan dengan siaran radio, pengoperasian siaran televisi tergolong 

lebih kompleks dan melibatkan lebih banyak orang. Peralatan yang digunakan pun 

lebih banyak dengan cara pengoperasian yang juga lebih rumit dan harus dilakukan 

oleh oran-orang yang terampil dan terlatih. 

  

 



 

24 
 

2.3.3 Fungsi Televisi 

   Fungsi televisi sama dengan fungsi media massa lainnya (surat kabar da siaran 

radio), yakni memberikan informasi, mendidik, menghibur, dan membujuk. Tetapi 

fungsi menghibur lebih dominan pada media televise sebagaiman hasil penelitian-

penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa fakultas ilmu komunikasi universitas 

muhammadiyah malang yang menyatakan bahwa pada umumnya tujuan utama 

khlayak penonton televisi adalah memperoleh hiburan selanjutnya untuk memperoleh 

informasi.   

2.4. Program Televisi 

 Keberadaan televisi tentunya tidak akan lengkap tanpa hadirnya program acara. 

Sebuah program televisi dapat dikatakan sebagai program televisi apabila sudah memenuhi 

formula Lasswell yaitu “Whow says what to whom with what effect in which channel”atau 

didalamnya terkandung unsur read, watch,hear atau baca, lihat dengar (Suwardi, 2006:28). 

 2.4.1 Pengertian Program 

   Kata program berasal dari 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. Namun 

kata “program” lebih sering digunakan dalam dunia penyiaran Indonesia dari pada 

kata “siaran” untuk mengacu kepada pengertian acara. 

   Program adalah segala hal yang ditampilkan stasiun pnyiaran untuk memenuhi 

kebutuhan audiennya. Dengan demikian program memiliki pengertian yang sangat 

luas. Program atau acara yang disajikan adalah faktor yang membuat audien tertarik 

untuk mengkuti siaran yang dipancarkan stasiun penyiaran apakah itu radio atau 

televisi. Program dapat di samakan atau dianalogikan dengan produk atau barang 
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(goods) atau pelayanan (services) yang dijual kepada pihak lain, dalam hal ini audiens 

dan pemasan iklan. Dengan demikian program adalah produk yang dibutuhkan orang 

sehingga mereka bersedia mengikutinya. Dalam hal ini terdapat uau rumusan dalam 

dunia penyiaran yaitu program yang baik akan mendapatkan pendengar atau penonton 

yang lebih besar, sedangkan acara yang buruk tidak akan mendapatkan pendengar 

atau penonton (Morissan, 2005:97) 

 2.4.2 Karateristik Program 

   Bagian program yang bagus terdiri dari orang-orang yang telah belajar untuk 

mengukur selera atau cita rasa publik melalui penelitian untuk mengetahui kebiasaan 

orang menonton televisi atau mendengarkan siaran radio. Seorang perencana acara itu 

digemari. Bagian pengelolahan program siaran harus mempertimbangkan empat hal 

ketika merencanakan program siaran yang terkait dengan : 

   1. Product, artinya materi program yang di pilih haruslah yang bagus dan 

diharapkan disukai audien. 

 2. Price, artinya biaya yang harus dikeluarkan untuk membeli atau memproduksi 

program itu. Harga diharapkan tidak mahal namun menghasilkan keuntungan yang 

optimal. 

 3. Place, artinya kapan waktu siaran yang tepat bagi program itu. Pemilihan waktu 

siaran yang tepat bagi suatu program akan sangat membantu kebiasaan program 

bersangkutan. 

 4. Portion, artinya bagaimana memperkenalkan dan kemudian menjual acara 

sehingga dapat mendatangkan iklan (Morissan, 2005 :97-99)    
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2.5. Tayangan Traveling ”My Trip My Adventure” 

 Tayangan My Trip My Adventure merupakan tayangan dokumenter wisata  yang 

ditayangkan oleh stasiun televisi Trans TV pada tahun 2013. Tayangan My Trip My 

Adenture  menggambarakan petualangan dan exsplorai keindahan alam Indonesia.  

Program petualangan wisata yang di pandu oleh Vicky Nitinegoro, Deny 

Sumargo, Hamish Daud Wylie dan Nadine Chandrawinata sebagai pembawa acara 

wanita satu-satunya, menandakan bahwa tidak hanya laki-laki yang dapat melakukan 

petualangan, seorang wanita pun dapat melakukan petualangan dalam mengeksplorasi 

daerah wisata di Indonesia. Program yang berdurasi 45 menit ini termasuk kedalam 

program travel & life style, di tanyangkan setiap hari sabtu dan minggu pada pukul 

08.30 WIB. Kegiatan berpetualangan yang dilakukan ke-empat pembawa acara hingga 

berbaur bersama masyarakat dari daerah yang dikunjungi. My Trip My Adventure 

diharapkan mampu member inspirasi tersendiri bagi para prtualang sejati dan ikut 

melestarikan cagar alam dan budaya Indonesia.   

 

   

 


