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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Komunikasi Massa 

Komunikasi massa dapat didefinisikan sebagai proses penggunaan sebuah 

medium massa untuk mengirim pesan kepada audien yang luas untuk tujuan 

memberi informasi, menghibur, atau membujuk. Kemampuan untuk menjangkau 

ribuan, atau bahkan jutaan, orang merupakan ciri dari komunikasi massa (mass 

communication), yang dilakukan melalui medium massa seperti televisi dan koran

4.  

Namun ada juga beberapa pendapat berbeda dari yang di sebutkan diatas, 

diantaranya menurut Bittner, komunikasi massa adalah pesan yang di 

komunikasikan melalui media massa pada sejumlah orang besar (mass 

communication is message communicated through a mass medium to a large 

number of people). Sedangkan menurut Severin & Tankard, Jr. komunikasi massa 

adalah sebagian ketrampilan, sebagian seni dan sebagian ilmu5. 

Pengertian atau defenisi komunikasi massa dapat dipusatkan pada 

komponen – komponen komunikasi massa, yaitu pada lima variabel yang di 

kandung dalam setiap tindak komunikasi dan bagaimana variabel ini bekerja pada 

media massa. Kelima komponen tersebut adalah: 

a. Sumber. Komunikasi massa adalah suatu organisasi kompleks yang 
mengeluarkan biaya besar untuk menyusun dan mengirim pesan. 

b. Khalayak. Komunikasi massa adalah komunikasi yang ditujukan kepada 
massa, yaitu khalayak yang jumlahnya besar yang bersifat heterogen dan 
anonim. 

                                                            
4John Vivian, Teori Komunikasi Massa, Edisi Kedelapan. Jakarta: Kencana, 2008, hal 450. 
5 Winarni, Komunikasi Massa Suatu Pengantar. Malang: UMM Press, 2003, hal 6. 
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c. Pesan. Komunikasi massa adalah pesan dalam komunikasi massa bersifat 
umum. Setiap orang dapat mengetahui pesan – pesan komunikasi massa dari 
media massa. 

d. Proses. Ada dua proses dalam komunikasi massa yaitu:  
1. Komunikasi massa merupakan proses satu arah (proses mengalirkan 

pesan). 
2. Komunikasi massa merupakan proses dua arah (proses seleksi).Baik 

media maupun khalayak melakukan seleksi. 
e. Konteks komunikasi massa berlangsung dalam suatu konteks sosial. Media 

mempengaruhi konteks sosial masyarakat, dan konteks sosial masyarakat 
mempengaruhi media massa6.  

Secara umum komunikasi massa sebenarnya adalah suatu proses yang 

melukiskan bagaimana komunikator secara profesional menggunakan teknologi 

pembagi (media) dalam menyebarluaskan pengalamannya yang melampaui jarak 

untuk mempengaruhi khalayak dalam jumlah yang banyak. Ada beberapa sifat 

komunikasi massa yang sekaligus membedakannya dengan bentuk komunikasi 

lainnya, yaitu: 

1. Komunikator melembaga. 
Pemilihan media massa bersifat lembaga, yayasan, organisasi, usaha yang 

mempunyai struktur dan penjelmaan tugas, fungsi – fungsi serta misi tertentu. 
Biasanya dalam organisasi kepemilikan media ini terdapat gatekeeper (penjaga 
gawang). Fungsi gatekeeper ini biasanya dilakukan oleh editor (penyunting) yang 
berfungsi menyunting naskah supaya sesuai dengan misi organisasi, khalayak 
yang dituju maupun konteks yang meliputi organisasi pers dengan khalayak 
secara bersama – sama.  

2. Pesan bersifat umum. 
Pesan komunikasi massa itu bersifat umum, universal, yaitu tentang 

berbagai hal yang terjadi di sekitar kita baik pada lingkungan lokal, nasional, 
maupun internasional yang patut diketahui masyarakat. 

3. Komunikan anonim dan heterogen. 
Komunikan dalam suatu komunikasi adalah khalayak yang bersifat 

heterogen dalam segi demografis (usia, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, 
tempat tinggal, status perkawinan,dll). Segi geografis (tempat asal, 
pemukimannya), segi psikologis, (cara hidup tertentu yang memberikan ciri khas 
bagaimana seseorang itu menjalani hidupnya setiap hari berdasarkan tingkat 
pendapatannya, berdasarkan tingkat pendidikannya). 

Komunikan juga bersifat anonim (tidak saling kenal) dimana jumlah 
keanggotaan komunikan sangat besar, namun pada suatu waktu dan mungkin 

                                                            
6 Winarni, op.cit., hal. 5. 
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tempat yang relatif sama mereka memperolehnjenis pesan yang sama dari media 
massa tertentu.   

4. Media massa menimbulkan keserempakan. 

Kelebihan komunikasi massa dibandingkan dengan komunikasi lainnya, 
adalah jumlah sasaran khalayak atau komunikan yang dicapainya relatif banyak 
dan tidak terbatas. Bahkan lebih dari itu komunikan yang banyak tersebut secara 
serempak pada waktu yang bersamaan memperoleh pesan yang sama pula. 
Keserempakan ini diartikan sebagai keserempakan kontak dengan sejumlah besar 
penduduk dalam jarak yang jauh dari komunikator, dan penduduk tersebut satu 
sama lainnya berada dalam keadaan terpisah. 

5. Mengutamakan unsur isi dari pada hubungan. 

Setiap komunikasi melibatkan unsur isi dan unsur hubungan. Dalam 
komunikasi massa unsur isilah yang terpenting. Karena pesan harus disusun 
sedemikian rupa berdasarkan sistem tertentu dan disesuaikan dengan karakteristik 
media massa yang akan digunakan.  

6. Baersifat satu arah. 
Disamping ada ciri yang merupakan keunggulan komunikasi massa 

dibandingkan dengan komunikasi lainnya, ada juga kelemahannya. Secara 
sederhana komunikasi massa adalah komunikasi dengan menggunakan atau 
melalui media massa. Karena melalui media massa entu komunikator dan 
komunikannya tidak dapat melakukan kontak langsung. 

7. Stimuli alat indra terbatas. 

Ciri komunikasi massa lainnya yang dapat dianggap sebagai salah satu 
kelemahannya, adalah stimuli alat indra yang terbatas. Pada komunikasi 
antarpersonal yang dilakukan secara tatap muka, alat indra pelaku komunikasi, 
yang komunikator dan komunikan dapat dipergunakan secara maksimal. Kedua 
belah puhak dapat melihat, medengar, mencium secra langsung, meraba, bahkan 
mungkin merasa. 

Dalam komunikasi massa, stimuli alat indera bergantung pada jenis media 
massa. Pada surat kabar dan majalah, pembaca hanya melihat. Pada radio dan 
rekaman audio, khalayak hanya mendengar, sedangkan pada media televisi, kita 
menggunakan indra penglihatan dan pendengaran.  

8. Umpan balik tertunda. 

Komponen umpan balik atau feedback merupakan faktor penting dalam 
bentuk komunikasi apapun. Efektivitas suatu proses komunikasi seringkali dapat 
dilihat dari feedback yangdisampaikan oleh komunikan7. 

 

 

                                                            
7 Ibid.,  hal. 8-12. 
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B. Media Massa  

Media massa terutama televisi harus diakui kini memiliki pengaruh luar 

biasa terhadap remaja. Banyak tayangan yang dihadirkan untuk remaja atau 

mahasiswa berupa informasi atau hiburan hingga tayangan kini tampaknya sudah 

menjadi kewajiban untuk ditonton siapa pun baik tua, muda, hingga anak – anak 

yang menjadikan televisi sebagai bagian dari hidup keseharian. Rasa nya hampa 

jika seharian tidak menonton televisi. Apalagi pada jaman serba instan, 

masyarakat kita yang sudah rentang karena himpitan hidupnya yaang berat, media 

televisi adalah salah satu pelipur lara dari beratnya beban hidup. Peran media 

dalam kehidupan sosial masyarakat modern menurut MC Quail dalam bukunya 

teori komunikasi massa (2000: 66) ada enam perspektif dalam melihat peran 

media, yaitu:  

1. Media bisa dilihat sebagai jendela, semua bisa diketahui dengan 
adanaya media. 

2. Media juga bisa disebut cermin peristiwa yang ada pada masyarakat 
dan dunia, karenanya pengelola media sering merasa bersalah jika isi 
media penuh dengan kekerasan atau konflik, pornografi, dan berbagai 
keburukan lainnya. Itu semua merupakan fakta, oleh sebab itu bisa 
diartikan menurut dirinya sendiri. 

3. Memangdang media sebagai filter yang menyeleksi berbagai hal atau 
tidak, media sering memilih isu atau informasi dalam kontain yang lain 
berstandar  pengelola, oleh media yang layak diketahui dan mendapat 
perhatian itu yang ditayangkan media. 

4. Media sering kali juga bisa disebut sebagai penunjuk jalan yang 
menunujukkan dan menterjemahkan arah atau ketidak pastian atau 
alternatif yang beragam. 

5. Melihat media sebagai forum untuk mempresentasikan berbagai 
informasi dan ide – ide kepada khalayak, sehingga memungkinkan 
terjadinya tanggapan dan umpan balik.  

6. Media massa juga sebagai tempat berlalu lalangnya informasi, dan juga 
partner komunikasi yang mungkin terjadinya informasi interaktif8. 
 
 

                                                            
8 KAKI KOE dan Jurusan Ilmu Komunikasi UMM. Media Dengarkan Aku. Malang: Mata Padi 
Pressindo. 2010. hal 66-67. 
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1.  Terpaan Media Massa 

Dalam beberapa sumber kepustakaan, media exposure dapat juga disebut 

sebagai mediauser (pengguna media), mediareception (penerima media), ataupun 

media behavior (perilaku keterbukaan).Dalam Bahasa Indonesia sendiri ada 

beberapa istilah yang sering digunakan, seperti terpaan media, pajanan media atau 

ada juga yang menyebutnya sebagai pendekatan media. Menurut Effendy, 

pengertian media exposure didefinisikan sebagai kondisi di mana orang diterpa 

oleh isi media atau bagaimana isi media menerpa audiens atau keadaan terkena 

pada khalayak oleh pesan-pesan yang disebarkan media massa9. Terpaan media 

(media exposure) yang meliputi pola penggunaan dan kebutuhan audiens akan 

media (jenis media/program, durasi dan frekuensi penggunaan), audiens rating, 

serta efek atau dampak siaran. Pengertian ini mungkin yang menyebabkan media 

exposure selalu diukur dengan frekuensi dan integritas terpaan media.  

Sedangkan pengertian terpaan dalam kamus komunikasi adalah keadaan 

terkena pada khalayak oleh pesan-pesan yang disebarkan oleh media massa10.  

Berdasarkan pemaparan tentang terpaan media khususnya media televisi 

adalah berkenan dengan frekuensi dan intensitas seseorang dalam menonton 

tayangan pada televisi.Konsep media exposure dalam penelitian ini adalah 

bagaimana manusia mempelajari sesuatu melalui pengamatannya pada model dan 

melalui hasil pengamatannya tersebut seseorang dapat memperoleh suatu ide, 

informasi dan petunjuk bagaimana berperilaku. 

 

                                                            
9 Onong Uchjana Effendy. Ilmu, Teori dan Filsafat Komunikasi. Bandung: Citra Aditya Bakti. 
1998. hal 24. 
10 Ibid., hal. 124. 
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2.  Efek Pesan Media Massa 

Di tinjau dari segi pesan yang disampaikan media massa, akan 

menimbulkan beberapa efek yaitu meliputi:  

a. Efek Kognitif. 

Efek kognitif adalah akibat yang timbul pada diri individu yang terkena 
terpaan media yang sifatnya informatif  bagi dirinya. Dari semula tidak tahu 
menjadi tahu, tidak jelas menjadi jelas, ragu menjadi yakin, dan sebagainya.Ini 
berarti melalui media khalayak akan memperoleh gambaran atau informasi 
tentang orang, benda, peristiwa atau kejadian, tempat – tempat yang belum pernah 
kita kunjungi, dan sebagainya. 

b. Efek Afektif.  

Efek afektif mengacu pada aspek emosional atau perasaan.Efek ini 
kadarnya lebih tinggi dibandingkan efek kognitif.Maksudnya, efek yang di 
timbulkan tidak hanya sekedar khalayak tahu tentang orang, benda dan peristiwa 
yang ada di dunia ini melainkan khalayak dapat merasakannya. 

c. Efek Behavioral. 

Efek behavioral mengacu pada perilaku, tindakan atau kegiatan khalayak 
yang tampak pada kegiatan sehari – hari.Efek ini meliputi perilaku antisosial dan 
prososial.yaitu: 

• Antisosial atau perilaku agresi adalah setiap bentuk perilaku yang 
diarahkan untuk merusak atau melukai orang lain yang menghindari 
perlakuan seperti itu. 

• Prososial behavioral adalah setiap bentuk perilaku positif dari khalayak 
pengguna media massa. Salah satu perilaku prososial adalah memiliki 
ketrampilan yang bermanfaat bagi dirinya dan bagi orang lain. Media 
televisi, radio, atau film sering dipergunakan sebagai media pendidikan11.  

Dari ketiga efek pesan media massa diatas, tayangan NET86 di NET TV  

yang selalu meberikan informasi seputar kejadian – kejadian yang banyak terjadi 

di masyarakat salah satunya seperti melakukan pelanggaran lalu lintas baik itu 

dijakarta atau pun di berbagai daerah – daerah lain di indonesia tentu 

mengharapkan masyarakat atau pemirsa yang menonton tayangan NET86 ini 

dapat melihat dan menyadari berbagai hal yang tidak boleh dilanggar saat 

                                                            
11 Winarni, op.cit., hal. 124. 
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berkendara dijalan raya dan dari yang tidak tahu menjadi tahu tentang tata tertib 

dan peraturan lalu lintas,  seperti pengertian dari salah satu efek pesan media 

massa yaitu efek kognitif  yang menjelaskan tentang terpaan media yang timbul 

pada diri individu dari semulanya tidak tahu menjadi tahu, dan memperoleh 

gambaran atau informasi dari peristiwa dan kejadian yang ada di berbagai tempat. 

Dan efek afektif  yang ada pada tayangan NET86 ini yaitu masyarakat yang 

menonton program acara NET86 tidak hanya sekedar melihat berbagai kejadian 

dan peristiwa seputar pelanggaran lalu lintas yang di tayangkan, tetapi diharapkan 

ikut merasakan dan berpartisipasi dalam menciptakan kenyamanan dalam 

berkendara di jalan raya dan berperilaku prososial atau perilaku positif sehingga 

bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain seperti yang telah dijelaskan dalam 

efek behavioral.   

a.  Teori Efek Media Massa. 

Teoretik tentang dampak (efek) pesan media massa terhadap kognisi, 

afeksi, dan perilaku atau tindakan komunikannya, diwarnai oleh sejumlah asumsi 

yang berbeda bahkan bertentangan. Karena itu asumsi – asumsi teoretik tersebut 

lalu dikemas dalam konsep hipotesis.  

Pada tahun 1930 – 1950 hasil survey pada eefek media massa di katakan 

bahwa efek media terhadap publiknya sangat kuat, tidak terbatas ( unlimited 

effect). Beberapa tahun kemudia hasil survey lain menyatakan sebaliknya, 

membantah bahwa efek pesan media massa terbatas (limited effect, 1956 – 1970). 

Sesudah massa itu (1970) sampai sekarang mengatakan tentang hasil survey efek 

media massa terhadap publiknya dikatakan not-so-limited effects. Dampaknya 

moderat (moderate effect model). 
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1. Unlimited effects atau efek – efek tidak terbatas. 
Teori ini menyatakan bahwa pesan media sebagai pandangan awal tahun 1930 
sampai 1950 tercermin dalam asumsi – asumsi magic bullet theory dan 
hypodermic needle theory. Kedua teori tersebut menyataka bahwa:  
a) Ada hubungan langsung antara isi pesan dan efek 
b) Komunikator dianggap sangat kuat dalam mempersuasi,  
c) Komunikan dianggap tidak memiliki daya, baik secara sosial maupun 

psikologis untuk menolak kekuatan persuasif komunikator.  
 

2. Teori efek terbatas. 
Teori ini di pelopori oleh Joseph Klapper berdasarkan penelitiannya untuk 
disertainya (1960, dalam Stamm, 1990: 118) menyatakan bahwa: 
”when media offer content in support of both sides of given issues, the dominant 
effect is stasis, or reinforcement, and the least likely effect is change or 
conversion”. 
Jadi, jika media menyajikan isi pesan untuk memperkuat kedua sisi issu tertentu 
(keuntungan jika menerima dan kerugian jika tidak mendukung), maka efek 
dominan yang muncul adalah bahwa komunikan tetap pada pendiriannya atau 
mengukuhkannya, dan sangat kecil kemungkinannya pesan tersebut berefek 
terjadinya perubahan atau konversi. 
 

3. Teori efek Moderat. 
Model teori efek moderat ini sebenarnya mempunyai implikasi positif bagi 
pengembangan studi  media massa. Bagi para praktisi komunikasi, teori ini akan 
mengunggah kesadaran baru bahwa sebelum sebuah pesan yang disiarkan perlu 
direncanakan dan diformat secara matang dan lebih baik. Sebab bagaimanapun 
juga, pesan tetap mempunyai dampak. Tetapi, pesan juga tidak serta merta 
diterima audience secara “mebabi buta” begitu saja. Dimana hal tersebut berarti, 
bahwa ada banyak variabel yang ikut mempengaruhi proses penerimaan pesan. Ini 
artinya efek dipunyai media massa, tetapi penerimaan efek itu juga dipengaruhi 
faktor lain ( tingkat pendidikan, lingkungan sosial, kebutuhan, sistem nilai yang 
dianut). Jadi, semakin tinggi tingkat pendidikan masing – masing individu, 
semakin selektif pula mereka dalam menerima pesan – pesan yang berasal dari 
media massa.12    
 
 

C. Televisi dan Perkembangannya 

1. Televisi Sebagai Komunikasi Massa  

Perkembangan media penyiaran yang terjadi saat ini yang semakin 

berkembang maju dan tidak terhentikan. Berbagai temuan teknologi ikut ikut serta 

menyuplai terjadinya suatu peralihan yang tidak dapat dielakan dari masyarakat 

yang dulunya tradisional menjadi modern. Televisi salah satunya, sejak siaran 

pertama kali di indonesia pada tahun 1962 yang dilakukan oleh TVRI yang 
                                                            
12 Hamidi, Metode Penelitian dan Teori Komunikasi,Malang: UMM Press. 2010. Hal 86 
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menayangkan langsung upacara hari ulang tahun kemerdekaan Republik 

Indonesia yang ke 17 pada tanggal 17 agustus 1962, meskipun siaran tersebut 

masih dalam percobaan dan TVRI mulai bersiaran resmi pada 24 agustus 1962 

jam 14.30 WIB yang menyiarkan langsung upacara pembukaan Asian Games ke 4 

dari stadion Gelora Bung Karno. 

Televisi merupakan salah satu media massa terfavorit di antara media 

massa lainnya. Setelah masa lebih dari 100 tahun, media televisi telah 

berkembang dengan sangat pesat, dan bahkan telah menggeser media massa 

lainnya dalam hal keunggulannya. Media massa televisi meskipun sama dengan 

radio dan film sebagai media massa elektronik, tetapi mempunyai ciri dan sifat 

yang berbeda, terlebih lagi dengan media massa cetak seperti surat kabar dan 

majalah, untuk itulah dalam menyampaikan pesan-pesannya juga mempunyai 

kekhususan. Media cetak dapat dibaca kapan saja tetapi untuk televisi dan radio 

hanya dapat dilihat sekilas dan tidak dapat diulang13. 

Televisi merupakan panduan audio dari segi penyiarannya (broadcast) dan 

video dari segi gambar bergeraknya (moving Images). Para pemirsa tidak akan 

mungkin menangkap siaran televisi, kalau tidak ada prinsip – prinsip radio yang 

mentransmisikannya, dan tidak mungkin melihat gambar yang bergerak atau 

hidup, jika tidak ada unsur – unsur film yang memvisualisasikannya, jadi paduan 

audio dan video14.  

Menurut Onong Uchjana Effendy yang di maksud televisi disini ialah 

televisi siaran (television broadcast) yang merupakan media dari jaringan 

komunikasi dengan ciri yang dimiliki komunikasi massa antara lain: 

a. Berlangsung satu arah  

b. Pesannya bersifat umum  

c. Komunikatornya bersifat melembaga 

 

                                                            
13 Morissan, Manajemen Media Penyiaran: Strategi Mengelola Radio & Televisi. Jakarta: 
Kencana. 2010. hal 3. 
14 Onong Uchjana Effendy, Televisi Siaran Teori & Praktek. Bandung: Mandar Maju. 1993. hal 
21. 
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d. Sasarannya menimbulkan keserentakan  

e. Komunikannya bersifat heterogen15. 

2. Fungsi Televisi 

Daya tarik televisi sangat kuat, pengaruhnya dalam masyarakat juga tinggi 

melebihi radio dan surat kabar. Penyampaian pesan dalam televisi berupa 

perpaduan antara gambar bergerak, warna, musik, sound efek. Perpaduan dari 

beberapa unsur diatas dalam televisi dapat menimbulkan sebuah efek kesan yang 

mendalam pada penonton. Karena penonton dapat langsung merasakan pesan 

yang di sampaikan, tanpa harus membayangkan kembali dengan imajinasi mereka 

seperti ketika mereka mendengarkan radio atau membaca surat kabar. Televisi 

juga dapat dinikmati hanya dari dalam rumah saja tanpa harus kita bepergian, 

sehingga menonon televisi dapat dilakukan dengan suasana senyaman dan seaman 

dirumah dengan berbagai acara hiburan didalamnya. 

Selain banyaknya keunggulan, televisi juga memiliki kelemahan. Pesan 

yang disampaikan dalam televisi bersifat sepintas berlalu, artinya tidak dapat 

selalu diterima dengan sempurna oleh penontonnya. Hal itu dikarenakan ketika 

menikmati televisi, penonton tidak perlu mencurahkan perhatiannya secara penuh, 

karena ketika menonton televisi dapat dilakukan dengan melakukan kegiatan lain 

memasak, tiduran, dan ngobrol santai.   

Keunggulan televisi sebagai media audio visual antara lain memiliki 

gambar yang bisa bergerak, suara, warna, dan sound efek, sehingga pada layar 

televisi kita melihat gambar maupun benda yang dapat bergerak dan dapat 

terdengar suaranya. Seperti halnya dengan media massa lainnya, televisi pada 

pokoknya mempunyai tiga fungsi, yakni fungsi penerangan, pendidikan dan 

hiburan.  

a. Fungsi penerangan (the information function). 

Sejak pertama kali televisi di perkenalkan kepada masyarakat Amerika 
pada tahun 1946 di New York, dan kemudian masyarakat negara – negara lainnya 
menaruh perhatian besar kepada televisi siaran ini, oleh karena dianggapnya 
sebagai media yang mampu menyiarkan informasi yang amat memuaskan. Hal ini 

                                                            
15 Onong Uchjana Effendy, loc.cit. 
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disebabkan dua factor yang terdapat pada media massa audio visual itu, pertama 
adalah factor “immediacy” dan kedua factor “realism”. Immediacy mencakup 
pengertian langsung dan dekat.Sedangkan realism mengandung makna kenyataan. 

b. Fungsi pendidikan (the educational function). 

Sebagai media komunikasi massa televisi merupakan sarana yang ampuh 
untuk menyiarkan acara pendidikan kepada khalayak yang jumlahnya begitu 
banyak secara simultan. Sesuai dengan makna pendidikan, yakni meningkatkan 
pengetahuan dan penalaran masyarakat, stasiun televisi menyiarkan acara – acara 
tertentu secara teratur. 

c. Fungsi hiburan (the entertainment function). 

Di kebanyakan negara, terutama yang masyarakatnya bersifat agraris, 
fungsi hiburan yang melekat pada televisi siaran tampaknya dominan.Sebagian 
besar dari alokasi waktu masa siaran diisi oleh acara hiburan.Hal ini dapat 
dimengerti, oleh karena pada layar televisi dapat ditampilkan gambar hidup 
beserta suaranya bagaikan kenyataan, dan dapat dinikmati di rumah oleh seluruh 
keluarga, serta dapat dinikmati oleh khalayak yang tidak mengerti bahasa asing, 
bahkan yang tuna aksara16.  

Di samping mempunyai peranan yang sangat penting, informasi yang 

disampaikan melalui media massa juga mempunyai tujuan yaitu: 

1. Perubahan sikap (antitude change). 

2. Perubahan pendapat (opinion change). 

3. Perubahan perilaku (behavior change). 

4. Perubahan sosial (sosial change). 

 

3. Pengaruh Televisi 

Pengaruh televisi terhadap sistem komunikasi tidak lepas dari pengaruh 

terhadap aspek kehidupan pada umumnya.bahwa televisi menimbulkan pengaruh 

terhadap kehidupan masyarakat Indonesia, sudah banyak yang mengetahui dan 

merasakannya.Tetapi sejauh mana pengaruh mana yang positif dan sejauh mana 

pengaruh yang negatif, belum diketahui banyak. Menurut Prof.Dr. R. Mar’at dari 

Unpad, acara televisi pada umumnya mempengaruhi sikap, pandangan, persepsi, 

                                                            
16 Onong Uchjana Effendy, op.cit. hal 24. 
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dan perasaan para penonton; ini adalah hal yang wajar. Jadi, bila ada hal yang 

mengakibatkan penonton terharu, terpesona, atau latah, bukanlah sesuatu yang 

istimewa, sebab salah satu pengaruh psikologis dari televisi seakan – akan 

menghipnotis penonton, sehingga mereka seolah – olah hanyut dalam keterlibatan 

pada kisah atau peristiwa yang dihidangkan televisi. 

Melihat perkembangannya sekarang, menurut George Gerbner dalam 

Mulyana (1997) televisi telah menjadi agama baru. Menggeser agama – agama 

tradisional.Khotbahnya didengar dengan penuh keharuan dan disaksikan penuh 

hikmat oleh jemaat yang lebih besar dari pada jemaat manapun. Rumah ibadatnya 

terbesar di berbagai pelosok bumi, ritual – ritualnya diikuti dengan penuh 

kehikmatan dan tidak jarang lebih banyak menggetarkan hati dan mempengaruhi 

bahwa sadar manusia ketimbang agama – agama yang pernah ada. 

Dr. Jack Lyle, Direktur Institut Komunikasi, suatu bagian dari East West 

Center, Hnolulu, Hawaii, ketika memberikan ceramahnya di LIPI, Jakarta, antara 

lain mengatakan, bahwa televisi bertindak sebagai agent of displacement. 

Displacement effects, meliputi tiga asas sebagai hasil studinya yang sistematis di 

inggris, yaitu: 

a. Asas yang pertama ialah bahwa kesamaanfungsional  (fungtional 
similarity) sesuai dengan apa yang oleh seorang anak akan dikorbankan: 
kegiatan yang memuaskan kebutuhan yang sama seperti televisi.  

b. Asas yang kedua ialah kegiatan yang diubah (transformed activity). Ini 
menyatakan bahwa, jika televisi tidak memuaskan suatu kebutuhan, ia 
akan dipusakan oleh sarana kegiatan lain.  

c. Asas yang ketiga adalah kegiatan yang merijinal. Berdasarkan asas ini 
kegiatan yang terorganisasi akan lebih buruk dipengaruhinya. Sering kali 
yang dikhawatirkan oleh masyarakat mana pun ialah pengaruh buruk dari 
televisi terhadap anak – anak17.  

                                                            
17 Onong, op.cit. hal 158. 
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4. Program Televisi 

Dalam dunia pertelevisian tanpa adanya format acara atau dapat kita sebut 

sebagai program acara televisi sebuah acara dalam suatu televisi itu tidak akan 

berjalan dengan lancar, format acara televisi itu sendiri dapat di defenisikan yaitu 

sebuah perencanaan dasar dari suatu konsep acara televisi yang akan menjadi 

landasan kreativitas dan design produksi yang akan terbagi dalam berbagai 

kriteria utama yang disesuaikan dengan tujuan dan target pemirsa acara tersebut18. 

Setiap harinya menyuguhkan berbagai jenis macam program acara. 

Banyaknya ragam acara berdasarkan pada kesukaan penonton. Ketika ada satu 

jenis program kesukaan penonton dan mendapat ratting tinggi, maka stasiun 

televisi akan terus menyuguhkan program acara tersebut. Menurut Vane-Gross 

(1994) menentukan jenis program berarti menentukan atau memilih daya tarik 

(appeal) dari suatu  program. Adapun yang dimaksud dengan daya tarik disini 

adalah bagaimana suatu program mampu menarik audiennya, jenis program acara 

televise dapat dikelompokkan menjadi beberapa kelompok sebagai berikut: 

 

 

 

 

                                                            
18 Naratama, Menjadi Sutradara Televisi. Grasindo, 2004, hal 63. 



21 
 

Gambar 1 
 

Format Acara Televisi 
 

 

 

 

 

- Other   - Musik    - Feature 

- Tragedy   - Magazine Show   - Sport 

- Aksi   - Talk Show    - News 

- Komedi   - Variety Show 

- Cinta   - Game Show 

- Legenda   - Kuis 

- Horor   - Reality Show 

 

Dari penjelasan diatas maka program acara televisi dapat dibagi menjadi 

tiga, yaitu drama (fiksi), non drama (non fiksi) dan beita (news). Ketiga program 

acara televisi di pertelevisian Indonesia bukan hal yang baru , kesemuanya dapat 

dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Bahkan dari ketiga format acara 

tersebut format acara non drama mendapat rating yang signifikan. Dari ketiga 

format acara tersebut NET86 termasuk dalam kategori non drama (non fiksi) yaitu 

reality show menurut pembagian format acara yang disuguhkan oleh NET TV. 

 

FORMAT ACARA TELEVISI 

FIKSI NON FIKSI NEWS 
(Berita) 
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5. Reality Show 

Sesuai dengan namanya, maka program ini coba menyajikan suatu situasi 

seperti konflik, persaingan atau hubungan berdasarkan realitas yang sebenarnya. 

Jadi menyajikan situasi sebagaimana apa adanya. Dengan kata lain, program ini 

mencoba menyajikan suatu keadaan yang nyata (rill) dengan cara yang sealamiah 

mungkin tanpa rekayasa. Tingkat realitas yang disajikan dalam reality show ini 

bemacam – macam. Mulai dari yang betul – betul realistis misalnya hidden 

camera hingga yang terlalu banyak rekayasa namun tetap menggunakan reality 

show. 

Terdapat beberapa bentuk reality show, yaitu:  

a. Hidden Camera atau kamera tersembunyi, ini merupakan program yang 
paling realistis yang menunjukkan situasi yang dihadapi seseorang secara 
apa adanya. Kamera di tempatkan secara tersembunyi yang mengamati 
gerak gerik atau tingkah laku subjek yang berada ditengah situasi yang 
dipersiapkan sebelumnya (direkayasa). 

b. Competition show. Program ini melibatkan beberapa orang yang saling 
bersaing dalam kompetisi yang berlangsung selama beberapa hari atau 
minggu untuk memenangkan perlombaan, permainan (game), atau 
pertanyaan.  

c. Relationship show. Seorang kontestan harus memilih satu orang dari 
sejumlah orang yang berminat untuk menjadi pasangannya. Para peminat 
harus bersaing untuk merebut perhatian kontestan agar tidak tersingkir dari 
permainan. 

d. Fly on the wall. Program yang memperlihatkan kehidupan sehari – hari 
dari seseorang (biasanya orang terkenal) mulai dari kegiatan pribadi 
hingga aktivitas profesionalnya.  

e. Mistik. Program yang terkait dengan hal – hal supranatural menyajikan 
tayangan yang terkait dengan dunia gaib, paranormal, klenik, praktik 
spiritual magis, mistik, kontak dengan roh, dan lain – lain19.  

 

 

                                                            
19 Morissan, Manajemen Media Penyiaran: Strategi Mengelola Radio & Televisi. Jakarta: 
Kencana, 2008, hal 218. 
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D.  TV dan Perilaku Masyarakat 

Media massa terutama televisi harus diakui kini memiliki pengaruh luar 

biasa terhadap masyarakat. Banyak tayangan yang dihadirkan kepada anak – anak, 

remaja dan orang tua berupa informasi atau hiburan hingga tayangan klenik 

tampaknya sudah menjadi kewajiban untuk di tonton siapapun yang menjadikan 

televisi sebagai bagian dari kehidupan sehari – hari. Dengan semua program acara 

yang ada itu, media ingin menunjukkan peran media dalam kehidupan sosial, 

bukan media pelepas ketegangan atau hiburan tetapi isi dan informasi yang 

signifikan dalam proses sosial. Isi media massa merupakan khalayak otak dari 

informasi – informasi, sehingga apa yang ada pada media mempunyai peran yang 

sangat penting bagi kehidupan masyarakat.  

Keberadaan media massa menjadi sangat vital bagi kehidupan manusia 

modern, hal itu terlihat dari kebiasaan manusia yang tidak bisa lepas dari 

menonton TV, menonton film, mendengarkan radio, membaca Koran, majalah 

maupun tabloid dan lain – lainnya. Media menjadi sebuah kebutuhan yang tidak 

bisa kita lepaskan, keberadaan media massa pun merubah pola hidup kita dan 

bahkan pola hidup kita sekarang di tentukan oleh media.  

Sebagai media audio visual, TV mampu menarik penontonnya dalam 

tingkahlaku, perilaku dan cara berpenampilan mirip dengan apa yang di tayangkan 

di media tersebut. Setiap hari pasti melihat gaya bicara setiap pembawa acara 

yang ada di dalam televisi, koran, dan media lainnya. Disinilah pasti gaya bicara 

dari media televisi seperti film, sinetron, berita berpengaruh terhadap lingkungan 

masyarakat. Tidak asing lagi perilaku film, sinetron dan acara lainnya mampu 
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ditiru oleh masyarakat yang menontonnya baik itu perilaku yang berdampak 

negatif maupun perilaku yang berdampak positif. 

Wilbur Schramm menyatakan bahwa “luas sempitnya ruang kehidupan 

seseorang yang awalnya di tentukan pada kemampuan baca tulis, selanjutnya di 

tentukan oleh seberapa banyak ia bergaul dengan media massa.Artinya media 

memiliki pengaruh yang signifikan pada kehidupan manusia”. Asumsi pentingnya 

media massa juga dikemukakan oleh Dennis McQuil (1987) diantaranya: 

a. Media merupakan industri yang berubah dan berkembang yang 
menciptakan lapangan kerja, barang dan jasa serta menghidupkan industri 
lain yang terkait.  

b. Media massa merupakan sumber kekuatan alat kontrol, manajemen dan 
inovasi dalam masyarakat yang dapat didayagunakan sebagai pengganti 
kekuatan atau sumber daya lainnya. 

c. Media merupakan lokasi (atau norma) yang semakin berperan untuk 
menampilkan peristiwa kehidupan masyarakat, baik yang bertaraf nasional 
maupun internasiaonal. 

d. Media seringkali berperan sebagai wahana pengembangan kebudayaan, 
bukan saja dalam pengertian pengembangan bentuk seni dan simbol, tetapi 
juga dalam pengertian pengembangan tata cara, mode, gaya hidup dan 
norma. 

e. Media telah menjadi sumber dominan bukan saja bagi individu untuk 
memperoleh gambaran dan citra realitas sosial, tetapi juga bagi masyarakat 
dan kelompok secara kolektif20.  
 

Budaya media (media culture), seperti yang dituturkan oleh Douglas Kellner 

dalam bukunya “Media Culture Cultural Studies, Identity and Politics Between 

The Modern and the post Modern (1996)”, menunjukkan pada suatu keadaan 

dimana tampilan audio dan visual atau tontonan – tontonan, telah membantu 

merangkai kehidupan sehari – hari, mendominasi proyek – proyek hiburan, 

                                                            
20 KAKI KOE dan Jurusan Ilmu Komunikasi UMM, op.cit., hal. 44. 
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membentuk opini politik dan perilaku sosial, bahkan memberi supplay materi 

untuk membentuk identitas seseorang.21 

E. Perilaku Disiplin 

1. Pengertian Perilaku  

Perilaku merupakan respon dari stimulus, namun dalam diri individu itu 

ada kemampuan untuk menentukan perilaku yang diambilnya.22 Hal ini berarti 

individu dalam keadaan yang aktif dalam menentukan perilakunya. 

Chaplin (1993: 53) Dalam ilmu komunikasi, perilaku (behavior) 

merupakan konsep yang cukup penting. Sebagaimana kita fahami bahwa setiap 

aktivitas komunikasi diharapkan mempunyai efek terhadap perilaku. Perilaku 

didefinisikan sebagai sebuah konsep yang luas, yakni “segala sesuatu yang 

dilakukan atau dialamai seseorang. Dalam pengertian yang lebih sempit perilaku 

dapat dirumuskan hanya mencakup reaksi yang dapat diamati secara umum atau 

obyektif”23. 

Perilaku komunikasi merupakan aktivitas yang meliputi bagaimana 

seseorang menilai pesan, cara berpikir, memfokuskan orientasi, mecari informasi, 

mempertahankan atau mengubah kepercayaan, dan bagaimana seseorang 

memandang berbagai pesan yang berbeda – beda. Seseorang dapat dikategorikan 

memiliki perilaku komunikasi terbuka, atau tertutup (dogmatis).  

Menurut Skinner (1957) perilaku dapat dibedakan kedalam perilaku yang 

alami (innate behavior) berupa insting dan refleks, yakni gerakan reaktif spontan 

                                                            
21 Ibid., hal. 67. 
22 Walgito, 1999 hal. 13 
23 Hamidi. Metode Penelitian dan Teori Komunikasi.Malang: UMM Press, 2010, hal 100. 
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yang dibawa sejak organisme lahir dan yang berikutnya adalah perilaku operan 

(operant behavior), yakni perilaku yang dibentuk melalui proses belajar24.       

Komponen perilaku dapat di ketahui melalui respons subjek yang 

berkenan dengan objek sikap. Respon yang dimaksud dapat berupa tindakan atau 

perbuatan yang dapat diamati dan dapat berupa niat untuk melakukan perbuatan 

tertentu sehubungan dengan objek sikap. Berikut akan di jelaskan beberapa teori 

yang membahas tentang bagaimana sikap mempengaruhi perilaku. Teori yang 

pertama dikenal dengan: 

1. Teori perilaku beralasan (theory of reason action – fishbein & Ajzen, 
1980). 

Menurut Fishbein dan Ajzen keputusan untuk melakukan perilaku tertentu 
merupakan hasil dari proses yang rasional. Untuk mengetahui bagaimana 
hubungan sikap dan perilaku, sehingga objek sikap yang di maksud adalah tidak 
lain adalah perilaku itu sendiri. Beberapa pilihan perilaku dipertimbangkan, 
konsekuensi, dan hasilnya dinilai, kemudian dibuat keputusan untuk melakukan 
atau tidak melakukan sesuatu (intensi). 

2. Teori perilaku berencana (theory of planned behavior – Ajzen, 1991). 

Dalam teori planned behavior, Ajzen menambahkan satu lagi determinan 
perilaku, yang disebut perceived behavior control (PBC) atau kendali perilaku 
yang dipersepsikan.Menurut teori perilaku berencana, intensi dipengaruhi oleh 
tiga hal, yaitu sikap, norma subjektif, (Fishbein& Ajzen, 1975), dan PBC (kendali 
perilaku yang dipersepsikan – Ajzen, 1988). Intensi memengaruhi perilaku secara 
langsung serta merupakan indikasi seberapa kuat keyakinan seseorang untuk 
mencoba suatu perilaku dan seberapa besar usaha yang akan digunakannya untuk 
melakukan sebuah perilaku25. 

• Faktor terjadinya perubahan perilaku. 

Perilaku manusia adalah suatu keadaan yang seimbang antara kekuatan – 
kekuatan pendorong (diving forces) dan kekuatan - kekuatan penahan (restining 
forces). Perilaku itu dapat berubah apabila terjadi ketidak seimbangan antara 
kedua kekuatan tersebut didalam diri seseorang, sehingga ada tiga kemungkinan 
terjadinya perubahan perilaku seseorang, yaitu: 

                                                            
24 Ibid.,hal. 101. 
25 Sarlito W Sarwono dan Eko A, Psikologi Sosial. Jakarta: Salemba Humanika. 2009, hal 90. 



27 
 

a. Kekuatan – kekuatan pendorong meningkat, hal ini terjadi bila stimulus yang 
mendorong terjadinya perubahan. 

b. Kekuatan penahan menurun, hal ini terjadi bila ada penurunan dari kekuatan 
penahan, sehingga terjadi usaha kearah perubahan. 

c. Kekuatan pendorong meningkat dan kekuatan penahan menurun dengan 
adanya ketiga faktor tersebut menyebabkan terjadinya perubahan perilaku.26 
 

2. Pengertian Disiplin 

Disiplin merupakan istilah yang sudah memasyarakat di berbagai instansi 

pemerintah maupun swasta. Kita mengenal adanya disiplin kerja, disiplin lalu 

lintas, disiplin belajar dan macam istilah disiplin yang lain. 

Unsur – unsur disiplin adalah sebagai berikut: 

1. Mengikuti dan menaati peraturan, nilai dan hukum yang berlaku. 
2. Pengikutan dan ketaatan tersebut terutama muncul karena adanya kesadaran 

diri bahwa hal itu berguna bagi kebaikan dan keberhasilan dirinya. Dapat juga 
muncul karena rasa takut, tekanan, paksaan dan dorongan dari luar dirinya. 

3. Sebagai alat pendidikan untuk mempengaruhi, mengubah, membina, dan 
membentuk perilaku sesuai dengan nilai-nilai yang ditentukan atau diajarkan. 

4. Hukuman yang diberikan bagi yang melanggar ketentuan yang berlaku, 
dalam rangka mendidik, melatih, mengendalikan dan memperbaiki tingkah 
laku. 

5. Peraturan-peraturaan yang berlaku sebagai pedoman dan ukuran perilaku. 
 

3. Perilaku Disiplin Berlalulintas 

Disiplin berasal dari bahasa Inggris “discipline”, bahasa Belanda 

“disciplin”, bahasa Latin “disciplina” yang artinya belajar. Dalam bahasa 

Indonesia, disiplin adalah ketaatan pada peraturan, tata tertib, atau ketertiban. Tata 

tertib dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti peraturan-peraturan 

yang harus ditaati atau dilaksanakan, disiplin. Sedangkan, Lalu lintas didalam 

Undang-undang No 22 tahun 2009 didefinisikan sebagai gerak kendaraan dan 

orang di Ruang Lalu Lintas Jalan, sedang yang dimaksud dengan Ruang Lalu 

                                                            
26 Sudarma, 2008 hal. 60 
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Lintas Jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah Kendaraan, 

orang, dan atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung27. 

Disiplin berlalu lintas adalah suatu tindakan ataupun perilaku yang dimiliki 

individu dalam menjalankan setiap peraturan yang harus ditaati sesuai undang-

undangan yang ada ketika mengendarai sepeda motor di jalan raya. Seorang yang 

tertib berlalu lintas biasanya mengerti akan rambu–rambu dan etika berlalulintas 

di jalan raya. Hal ini dapat ditumbuhkan melalui penanaman perilaku kedisiplinan 

tinggi di jalan raya.  

Budaya tertib di jalan akan berbuah etika dan perilaku berkendara yang 

baik sehingga memunculkan sikap untuk saling mengerti, memahami, dan 

toleransi antar sesama pengguna jalan. Tertib berlalulintas tersebut dapat kita lihat 

dari tindakan pengendara di jalan raya, misalnya, menggunakan perlengkapan 

berkendara yang aman (Safety Riding), menaati traffic lights,  tidak berkendaraan 

secara ugal-ugalan, dsb. 

Pada akhirnya, etika yang baik dalam berkendara dapat meminimalirsir 

terjadinya kecelakaan yang dapat menimbulkan banyak kerugian baik materi 

maupun immateri, seperti hilangnya nyawa seseorang. Secara sederhana dapat 

disimpulkan bahwa untuk menciptakan suasana keamanan dan kenyamanan dalam 

berkendara, maka diperlukan etika berkendara yang ditopang oleh perilaku 

disiplin dan tertib pengendara kendaraan. 

 

                                                            
27 Umbara, Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan. 
Bandung: Penerbit Citra Umbara, hal 110. 
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4. Aspek-aspek Disiplin Berlalu lintas 

Dikutip dari Ancok (2004: 109), berikut ini adalah aspek - aspek disiplin 

berlalu lintas: 

a. Kualitas individu 
Meliputi kualitas pemakai jalan yang akan menentukan ketertiban lalu 
lintas, dan kualitas dan kuantitas petugas keamanan lalu lintas di jalan 
raya. 

b. Penataan Kendaraan 
Meliputi kelengkapan ketika mengendarai sepeda motor seperti helm, 
lampu, dan kaca spion, adalah persyaratan bagi amannya seseorang berlalu 
lintas. 

c. Penataan Jalan dan Rambu Lalu Lintas 
Meliputi tata jalan dan rambu lalu lintas, yang merupakan awal dari 
penataan ketertiban lalu lintas28. 

Sedangkan menurut Fatnanta, aspek disiplin berlalu lintas meliputi: 

a. Pemahaman terhadap peraturan berlalu lintas 
Pemahaman terhadap peraturan lalu lintas membuat pengemudi disiplin. 
Undang-undang lalu lintas dan jalan pada dasarnya berisikan seruan, 
larangan dan perijinan. 
 

b. Tanggung jawab terhadap keselamatan diri dan orang lain 
Kedisiplinan berlalu lintas pada diri individu akan dapat berkembang 
apabila timbul rasa saling menghargai antara sesama pengguna jalan. 

c. Kehati-hatian dan kewaspadaan 
Pengendara yang memiliki disiplin berlalu lintas yang tinggi akan selalu 
mengendarai motornya dengan berhati-hati. Adanya rasa ketenangan batin 
merupakan tanda bahwa seseorang bisa bersikap hati - hati. 

d. Kesiapan diri dan kondisi kendaraan yang digunakan 
Berupa pemeriksaan terhadap kendaraan yang akan digunakan, berupa 
keadaan rem, keadaan ban, bahan bakar dan oli. Selain itu kelengkapan 
surat-surat kendaraan bermotor wajib dimiliki dan dibawa setiap kali 
berkendara29. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
28 Ancok, Psikologi Terapan. Yogyakarta: Darussalam. 2004, hal 109. 
29 Wardhana, Panduan Aman Berlalu lintas. Jakarta: Kawah Pustaka. 2009, hal 112.  
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5.  Faktor yang mempengaruhi disiplin berlalu lintas 

Menurut Fatnanta, faktor-faktor yang mempengaruhi disiplin berlalu lintas, 

antara lain: 

a. Faktor Internal 

Faktor yang berasal dari dalam individu itu sendiri, berupa sikap, perilaku 
dan kepribadian yang dimiliki individu yang mencerminkan tanggung jawab 
terhadap kehidupan tanpa paksaan dari luar, dilaksanakan berdasarkan keyakinan 
yang benar bahwa hal itu bermanfaat bagi dirinya sendiri dan masyarakat 
sekaligus menggambarkan kemampuan seseorang untuk menyesuaikan interes 
pribadinya dan mengendalikan dirinya untuk patuh dengan hukum dan norma 
serta kebiasaan yang berlaku dalam lingkungan sosial. 

b. Faktor Eksternal 

Kedisiplinan dilihat sebagai alat untuk menciptakan perilaku atau 
masyarakat sehingga dapat terimplimentasikan dalam wujud hubungan serta 
sanksi yang dapat mengatur dan mengendalikan manusia sehingga sanksi tersebut 
hanya dikenakan kepada mereka yang melanggar hukum dan norma yang berlaku. 
Disiplin berlalu lintas sebagai faktor eksternal meliputi unsur-unsur sebagai 
berikut: 

1. Unsur pemaksaan oleh hukum dan norma yang diwakili oleh penegak 
hukum terhadap setiap anggota masyarakat untuk taat kepada hukum 
dan norma yang berlaku dalamm kehidupan bermasyarakat, berbangsa, 
dan bernegara. 

2. Unsur pengatur, pengendali, dan pembentuk perilaku Faktor ini 
merupakan aturan-aturan dan norma-norma yang dijadikan standar bagi 
individu dan masyarakat atau kelompoknya. Adanya perangkat hukum, 
norma, dan aturan-aturan ini maka individu belajar mengendalikan diri 
dengan aturan yang berlaku.  
Hukum dan norma selalu bersifat mengatur, mengendalikan, serta 
membentuk perilaku manusia agar menjadi teratur, terkendali, dan 
membentuk perilaku manusia agar menjadi teratur dengan adanya 
kepastian hukum30. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
30 Ibid,. hal 117. 



31 
 

F. Peraturan dan UU Lalu Lintas 

UU Lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2009 telah diberlakukan untuk 

menggantikan UU Nomor 14 Tahun 1992, dengan sangsi yang lebih berat bagi 

para pengguna kendaraan bermotor, baik roda dua maupun roda empat/lebih yang 

melanggar peraturan lalu lintas di jalan agar tidak ditilang Polisi. 

Berikut beberapa Peraturan UU Lalu Lintas Terbaru Sangsi Pidana dan 

Denda yang perlu diketahui buat para pengguna kendaraan di jalan: 

*Kenakan Helm Standar Nasional Indonesia (SNI). 

Pasal 57 Ayat (2) dan Pasal 106 Ayat (8) memberlakukan untuk menggunakan 
Helm SNI (bukan helm catok). Untuk pengendara ataupun bagi penumpang yang 
dibonceng diwajibkan mengenakan helm SNI. Sanksi bagi pelanggar tidak 
menggunakan Helm SNI: 

- Pidana kurungan paling lama satu bulan atau, 

- Denda paling banyak Rp 250.000 (Pasal 291). Sanksi yang sama juga akan 
dikenakan . 

* Pastikan Perlengkapan Berkendara Komplet. 

UU Lalu Lintas No 22 Tahun 2009, dalam Pasal 57 Ayat (3) 
mensyaratkan, perlengkapan sekurang-kurangnya adalah sabuk keselamatan, ban 
cadangan, segitiga pengaman, dongkrak, pembuka roda, helm, dan rompi 
pemantul cahaya bagi pengemudi kendaraan bermotor roda empat/lebih yang tak 
memiliki rumah-rumah dan perlengkapan P3K. 

Sanksi yang diatur bagi pengendara yang menyalahi ketentuan ini akan 
dikenakan: 

- Pidana kurungan paling lama satu bulan atau, 

- Denda paling banyak Rp 250.000, seperti diatur dalam Pasal 278. 

* Jangan Lupa STNK. 
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Setiap bepergian, jangan lupa pastikan surat tanda nomor kendaraan bermotor 
sudah Anda bawa. Kalau kendaraan baru, jangan lupa membawa surat tanda coba 
kendaraan bermotor yang ditetapkan Polri. 

Jika Anda lupa membawanya: 

-sanksi kurungan paling lama dua bulan atau 

- denda paling banyak Rp 500.000 akan dikenakan bagi pelanggarnya (Pasal 288 
Ayat (1)). 

* Tidak Punya SIM Denda Rp 1 Juta 

UU Lalu Lintas yang baru bagi pengendara yang tak punya SIM lebih berat (UU 
lama hanya sekitar Rp 20.000). Sekarang, bagi pengendara bermotor yang tidak 
memiliki SIM, akan dipidana dengan: 

- Pidana kurungan empat bulan atau, 

- Denda paling banyak Rp 1 juta (Pasal 281) 

* SIM Harus yang Sah 

Pasal 288 Ayat (2) mengatur, bagi setiap orang yang mengemudikan kendaraan 
bermotor di jalan yang tidak dapat menunjukkan SIM yang sah, akan dikenai: 

- pidana dengan pidana kurungan paling lama satu bulan dan/atau 

- denda paling banyak Rp 250.000. 

* Lengkapi kaca spion dan lain-lain. 

# Pengemudi sepeda motor 

Diwajibkan memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang meliputi 
kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat 
pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot, dan kedalaman alur ban 
(diatur Pasal 106 Ayat (3)). Sanksi bagi pelanggarnya diatur Pasal 285 Ayat (1), 
dipidana dengan: 

- pidana kurungan paling lama satu bulan atau 

- denda paling banyak Rp 250.000. 

* Jangan Sembarangan Pindah Jalur 
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Para pengemudi yang akan berpindah jalur atau bergerak ke samping, wajib 
mengamati situasi lalu lintas di depan, samping dan dibelakang kendaraan serta 
memberikan isyarat. 

Jika tertangkap melakukan pelanggaran, akan dikenai: 

- sanksi paling lama satu bulan kurungan atau 

- denda Rp 250.000 (Pasal 295) 

* Sesuaikan Jalur dengan Kecepatan 

Ketentuan mengenai jalur atau lajur merupakan salah satu ketentuan baru yang 
dimasukkan dalam UU Lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2009, yang diatur dalam 
Pasal 108. Agar menjadi perhatian, selengkapnya bunyi pasal tersebut adalah: 

1) Dalam berlalu lintas pengguna jalan harus menggunakan jalur jalan 
sebelah kiri. 

2) Penggunaan jalur jalan sebelah kanan hanya dapat dilakukan jika: 

a. pengemudi bermaksud akan melewati kendaraan di depannya; atau 

b. diperintahkan oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk 
digunakan sementara sebagai jalur kiri. 

3) Sepeda motor, kendaraan bermotor yang kecepatannya lebih rendah, mobil 
barang, dan kendaraan tidak bermotor berada pada lajur kiri jalan. 

4) Penggunaan lajur sebelah kanan hanya diperuntukkan bahi kendaraan 
dengan kecepatan lebih tinggi, akan membelok kanan, mengubah arah atau 
mendahului kendaraan lain. 

* Balapan di Jalanan, Denda Rp 3 Juta  

Pengendara bermotor yang balapan di jalan akan dikenai: 

- pidana kurungan paling lama satu tahun atau                        
- denda paling banyak Rp 3.000.000 (Pasal 297)31. 

 

 

 

                                                            
31 httpsid-id.facebook.comTmcSatLantasPolresPonorogoposts314231628683319 (diakses pada 10 

Oktober 2014 pukul 11.25 WIB). 
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G. Teori S-O-R 

Teori merupakan alat bantu utama di dalam melaksanakan penelitian. 

Dengan teori seorang penelitian akan mampu mempertajam proses berfikir. Pada 

penelitian ini, peneliti akan menggunakan teori SOR, sebagai singkatan Stimulus 

Organisme Respons ini semula berasal dari psikologi dan kemudian menjadi 

sebuah teori komunikasi karena obyek model dari psikologi dan ilmu komunikasi 

adalah sama yaitu manusia yang jiwanya meliputi komponen – komponen sikap, 

opini, perilaku, kognisi, efeksi dan konasi. Menurut stimulus response ini, efek 

yang ditimbulkan adalah reaksi khusus terhadap stimulus khusus, sehingga 

seseorang dapat mengharapkan dan memperkirakan kesesuaian antara pesan dan 

reaksi komunikan. Jadi unsur – unsur dalam model ini adalah: 

1. Pesan (stimulus, S) 

2. Komunikan (organism, O) 

3. Efek (response, R) 

Adapun gambar dari teori ini adalah sbb: 

 Gambar  2 

Teori S-O-R 

 

 

 

 

 

 

Stimulus  

Terpaan program 
NET 86 

Organism  

• Perhatian 
• Pengertian 
• Penerimaan 

Response 

Perubahan perilaku 
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Stimulus atau pesan yang disampaikan kepada komunikan mungkin di 

terima atau mungkin di tolak. Komunikasi akan berhubungan langsung jika ada 

perhatian dari komunikan. Proses berikutnya adalah pengertian dari komunikasi 

dan kemampuan dari komunikasi inilah yang melanjutkan proses berikutnya. 

Setelah komunikasi mengolah dan menerimanya, maka terjadi respon dari 

komunikan. 

Teori sebagai proses pertukaran informasi atau gagasan bersifat timbal 

balik dan memiliki banyak efek. Komunikasi di anggap sebagai statis, yang 

menganggap manusia di anggap berperilaku karena kekuatan atau kemauan 

bebasnya.  Dari Prof. Dr.mar’at dalam bukunya “sikap manusia, perubahan serta 

pengukurannya, mengutip pendapat Hovland, Janis dan Kelley yang menyatakan 

bahwa dalam menelaah sikap yang baru ada tiga variabel penting: 

1. Perhatian  

2. Pengertian dan  

3. Penerimaan32. 

H. Definisi Konseptual 

Definisi konseptual adalah batasan tentang pengertian yang diberikan 

peneliti terhadap variabel-variabel (konsep) yang hendak diukur, diteliti dan digali 

datanya33. Untuk mempermudah peneliti dan pembaca dalam memahami konsep 

penelitian ini, maka perlu di tentukan beberapa konsep yang perlu didefinisikan. 

Adapun definisi konseptual antara lain:  

                                                            
32 Onong Uchjana Effendy, Ilmu, Teori dan Filsafat Komunikasi. Bandung: Citra Aditya Bakti. 
2003, hal 225. 
33 Hamidi. Metode Penelitian dan Teori Komunikasi.Malang: UMM Press. 2010, hal 141. 
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a. Terpaan program Reality show NET86 

Reality show adalah program yang  menyajikan suatu 

situasi seperti konflik, persaingan atau hubungan berdasarkan 

realitas yang sebenarnya. Jadi menyajikan situasi sebagaimana apa 

adanya. Dengan kata lain, program ini mencoba menyajikan suatu 

keadaan yang nyata (rill) dengan cara yang sealamiah mungkin 

tanpa rekayasa34.  

Adapun program NET86 yang dimaksud adalah sebuah 

program acara reality show dengan durasi 30 menit yang 

ditayangkan di NET TV pada hari senin sampai jumat pukul 22:00 

WIB yang memberikan informasi dan edukasi kepada khalayak 

mengenai perilaku disiplin berlalu lintas. 

b. Perilaku disiplin berlalu lintas 

Makna perilaku disiplin berlalu lintas adalah suatu tindakan 

ataupun perilaku yang dimiliki individu dalam menjalankan setiap 

peraturan yang harus ditaati sesuai undang-undangan yang ada 

ketika mengendarai kendaraan di jalan raya. 

Perilaku disiplin berlalu lintas dalam hal ini adalah perilaku 

disiplin berlalu lintas mahasiswa ilmu hukum angkatan 2013 

Universitas Muhammadiyah Malang.  

 

 

 

                                                            
34 Morissan, Manajemen Media Penyiaran: Strategi Mengelola Radio & Televisi. Jakarta: 
Kencana, 2008, hal 218. 
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I.  Definisi Operasional  

Definisi operasional adalah petunjuk bagaimana sebuah variabel diukur, 

yaitu dengan menetapkan variabel (konsep) apa yang akan diukur dan  

menetapkan jenis dan jumlah indikator variabel tersebut berdasarkan defenisi 

konseptual yang telah dibuat sebelumnya35.  

Definisi operasional ini bertujuan untuk mempermudah bagi penyusunan 

daftar pertanyaan (kuesioner/angket) secara teratur. Berikut  definisi operasional 

dalam penelitian ini meliputi: 

1. Terpaan Program NET86 (variabel bebas). 

Terpaan adalah keadaan terkena pada khalayak oleh pesan - pesan yang 

disebarkan oleh media massa36.. Adapun indikator dari variabel terpaan program 

NET86 meliputi: 

a. Frekuensi menonton program reality show NET86. 

Frekuensi menonton program reality show NET86 adalah jumlah 

terjadinya kegiatan menyaksikan program NET86 serta kualitas dari 

tingkat kedalam menonton yang meliputi kemampuan daya konsentrasi, 

dan tingkat keseringan.  

 
2. Perilaku Disiplin Berlalu lintas (variabel terikat).  

Perilaku Disiplin Berlalu lintas adalah bilamana seseorang 

mematuhi apa yang tidak boleh pada saat berkendara dijalan raya, baik 

dalam hal taat kepada rambu – rambu lalu lintas dan larangan yang 

                                                            
35 Ibid,. hal. 142. 
36 Onong Uchjana Effendy, op.cit., hal 124. 
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termuat dalam UU nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan 

angkutan jalan. Variabel perilaku disiplin berlalu lintas akan diukur 

dengan indikatornya antara lain:  

a. Kualitas individu dalam memahami peraturan berlalu lintas. 

b. Menerapkan aturan berlalu lintas dalam kehidupan sehari – hari. 

c. Tanggung jawab terhadap keselamatan diri dan orang lain. 

J. Hipotesis 

Hipotesis adalah pernyataan hubungan antara dua konsep atau lebih yang 

masih perlu dibuktikan kebenarannya37.  

Berdasarkan rumusan permasalahan, tujuan penelitian dan landasan teori, 

maka dapat diajukan suatu hipotesis yang masih memerlukan pengujian untuk 

membuktikan kebenarannya, yaitu: 

Ho = terpaan program NET 86 tidak berpengaruh terhadap perilaku 

disiplin berlalu lintas mahasiswa Ilmu Hukum Universitas 

Muhammadiyah Malang. 

Ha =  terpaan program NET 86 berpengaruh terhadap perilaku disiplin 

berlalu lintas mahasiswa Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah 

Malang. 

 

 

 
                                                            
37 Hamidi, op.cit., hal. 4 
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