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 BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Media Massa 

Bicara mengenai komunikasi massa, berarti tidak terlepas juga dengan institusi yang 

disebut dengan media massa. Secara umum media massa dimengerti sebagai sumber berita dan 

hiburan. Media massa juga banyak memuat pesan – pesan yang penting, serta pesan – pesan 

yang bersifat persuasif untuk membawa audiensnya kepada pemahaman dan opini yang berbeda 

mengenai suatu issue. 

Media massa merupakan istilah yang digunakan untuk mempertegas kehadiran suatu 

kelas, seksi media yang dirancang sedemikian rupa agar dapat mencapai audiens yang sangat 

besar dan luas (maksud dari besar dan luas adalah seluruh penduduk dari suatu bangsa/ Negara). 

Pengertian media massa ini makin luas penggunaannya sehubungan dengan lahirnya percetakan 

oleh Guttenberg di abad pertengahan dan disusul oleh penemuan radio yang melintasi lautan 

Atlantik pada 1920, dan terakhir dengan perkembangan jaringan radio, televisi, meluasnya 

sirkulasi surat kabar dan majalah serta internet yang berhubungan dengan massa (Liliweri 

2011:874). 

Media massa merupakan satu alat dalam proses komunikasi massa, karena media massa 

mampu menjangkau khalayak yang lebih luas dan relative lebih banyak, pesannya bersifat 

abstrak dan terpencar. Komunikasinya sering secara terbuka pada situasi yang berjarak kepada 

khalayak. 

Marshall McLuhan dalam Liliweri (2011:874-875) membagi dua jenis media dalam suatu 

kategori yang bersifat binary yang dia sebut hot media dan cool media yang kalau diletakkan di 

atas skala. Sebagaimana dijelaskan dalam bukunya Understanding Media, McLuhan 

mengemukakan bahwa kita dapat membagi media berdasarkan tingkat pengaruhnya terhadap 

audiens, dan tingkat partisipasi audiens terhadap media; dan karena itu pula, maka audiens 

memilih media yang paling mereka sukai. McLuhan membagi dua tipe media, yaitu: 

1) Hot media adalah media yang mempengaruhi pengaruh sangat besar terhadap manusia 

melalui persepsi sensorisnya, bahkan hanya menggunakan satu sensoris atau sensoris 

tunggal saja seperti melalui mata(cahaya) dan telinga(suara). Jenis media ini selalu berisi 
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sejumlah informasi yang sangat terperinci sehingga audiens harus meningkatkan 

konsentrasinya untuk mengakses pesan bagi keperluan mereka. 

2) Cool media adalah jenis media yang selalu melibatkan lebih sedikit stimulus. Ketika audiens 

mengakses media ini, maka mereka harus berusaha lebih aktif untuk berpartisipasi hanya 

dengan memanfaatkan semua sensoris secara kebersamaan, mereka bisa dapat memahami 

semua informasi yang mereka terima.  Jenis cool media antara lain televisi, forum seminar, 

film kartun, telepon, karikatur. 

Proses komunikasi pada awalnya dibagi menjadi dua kategori, yakni komunikasi antar 

pesona dan komunikasi massa (blake & Haroldsen, 1979: 32). Karakteristik komunikasi antar 

pesona sebagai suatu proses adalah komunikator dan komunikannya tatap muka (face to face 

communication) dan di antara mereka menjadi saling berbagi ide, informasi dan berbagi sikap. 

Dalam berbagai kegiatan manusia sebagai makhluk sosial, komunikasi tatap muka mengalami 

perkembangan pada saat seorang komunikator harus menyampaikan pesan pada sekelompok 

orangyang terdiri dari lima sampai 50 orang, bahkan lebih dari lima puluh orang. Dalam kondisi 

demikian, meskipun komunikasinya berlangsung secara tatap muka, karakteristik komunikasi 

antar pesona tidak berlaku pada bentuk komunikasi itu. Dari sini kemudian dikenal istilah 

komunikasi kelompok kecil (small audience atau small group communication) dan komunikasi 

kelompok besar (large audienceatau large group communication) 

Dalam perkembangan berikutnya, ada bentuk komunikasi lain yang tidak dapat dikategorikan 

sebagai komunikasi antar pesona, tetapi memiliki sifat antar pesona karena komunikasinya 

seringkali hanya satu orang dan dikenal oleh komunikatornya. Bentuk komunikasi itu tidak dapat 

dikategorikan sebagai komunikasi massa. Bentuk komunikasi ini disebut komunikasi medio 

(seperti telepon, teleks, faksimili, closed circuit television dan sejenisnya). Kata medio barasal 

dari kata latin yang berarti tengah – tengah, yang mempunyai karakteristik berada diantara 
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komunikasi antarpesona dan komunikasi massa (Blake & Haroldsen, 1979:32). Kategori 

komunikasi media dalam dunia periklanan adalah media luar ruang (poster, spanduk, 

transit/panel bis), dan media lini bawah (pameran, diect mail, kalender, display). 

Sejalan dengan perkembangan teknologi komunikasi, media komunikasi massa pun semakin 

canggih dan kompleks, serta memiliki kekuatan yang lebih dari masa – masa sebelumnya, 

terutamadalam hal menjangkau komunikan. Sebagaimana dikemukakan Marshall McLuhan, kita 

sekarang hidup dalam desa dunia (global village), karena media  massa modern memungkinkan 

berjuta – juta orang diseluruh dunia untuk berkomunikasi ke hamper setiap pelosok dunia. 

2.2 Televisi Sebagai Media Massa Elektronik 

 

Televisi sebagai media massa elektronik yang ditemukan sekitar abad ke-18 memiliki 

banyak kelebihan yang tidak dimiliki oleh media massa yang lainnya. Televisi merupakan media 

komunikasi yang bersifat audio-visual (dengar-lihat) dengan penyajian berorientasi pada 

reproduksi dengan kenyataan. Media televisi memiliki fungsi yang lebih dominan pada hiburan 

dibandingkan pada fungsi memberi informasi dan mendidik. Kelebihan televisi adalah sifatnya 

audio-visual yang dapat didengar dan dilihat secara langsung, di samping pemirsa mendapat 

sajian informasi atau berita yang lebih realistis, yang sesuai dengan keadaan sebenarnya. Media 

televisi sangat dipengaruhi beberapa faktor seperti pemirsa, alokasi waktu, durasi penayangan, 

dan cara penyajian berita. 

Televisi adalah sistem penyiaran dengan disertai bunyi (suara) melalui kabel atau 

angkasa dengan menggunakan alat yang mengubah cahaya (gambar) dan bunyi (suara) menjadi 

gelombang listrik dan mengubahnya kembali menjadi berkas cahaya yang dapat didengar 

(Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2001:1162). 
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Sehubungan dengan pengertian televisi sebagai media massa elektronik,  menjelaskan 

beberapa hal sebagai berikut: 

1. Televisi, panduan faktor audio dan faktor video 

 Televisi merupakan paduan 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-gambar yang bergerak atau hidup, jika tidak ada unsur-

unsur film yang memvisualisasikannya jadi paduan audio dan video. 

2. Fungsi televisi sebagai media massa 

 Seperti halnya dengan media massa lainnya, televisi pada pokoknya mempunyai 

tiga fungsi, yakni fungsi penerangan, pendidikan dan hiburan. 

a. Fungsi penerangan (the information function) 

Dalam melaksanakan fungsinya sebagai sarana penerangan, stasiun televisi, selain 

menyiarkan informasi dalam bentuk siaran pandangan mata, atau berita yang dibacakan 

penyiar, dilengkapi gambar-gambar yang sudah tentu faktual. Juga diskusi panel, ceramah, 

komentar, dan lain-lain, yang kesemuanya realistis. 

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 sebagai 

stimulan. Sesuai dengan makna pendidikan, yakni meningkatkan pengetahuan dan 

penalaran masyarakat, stasiun televisi menyiarkan acara-acara tertentu secara teratur, 

misalnya pelajaran bahasa, matematika, elektronika, dan lain-lain.Selain acara pendidikan 

yang dilakukan secara bersinambung seperti disebutkan di atas, stasiun televisi juga 

menyiarkan berbagai acara yang secara implisit mengandung pendidikan. Acara-acara 

tersebut merupakan sandiwara, fragmen, ceramah, film dan sebagainya. 

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-acara hiburan. Hal ini dapat dimengerti, oleh karena pada layar 

televisi dapat ditampilkan gambar hidup beserta suaranya bagaikan kenyataan, dan dapat 
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dinikmati di rumah oleh seluruh keluarga, serta dapat dinikmati oleh khalayak yang tidak 

mengerti bahasa asing, bahkan yang tuna aksara. 

 

2.3 Program Acara Televisi 

 Program acara televisi adalah mata acara yang disiarkan oleh stasiun televisi, baik harian, 

mingguan. Menurut Mar’at acara televisi pada umumnya mempengaruhi sikap, pandangan, 

persepsi, dan perasaan bagi para penontonnya. Hal ini disebabkan oleh pengaruh psikologi dari 

televisi itu sendiri, di mana televisi seakan-akan menghipnotis pemirsa, sehingga mereka telah 

hanyut dalam keterlibatan kisah atau peristiwa yang disajikan oleh televisi (Effendy: 2002:112). 

Televisi memiliki sejumlah karakteristik khusus dan program acara, yaitu: 

1) Selain menghasilkan suara, televisi juga menghasilkan gerakan, visi dan warna 

2) Pembuatan program televisi lebih mahal dan lama 

3) Karena mengandalkan tayangan secara visual, maka segala sesuatu yang tampak harus 

dibuat semenarik mungkin. 

Sedangkan program acara televisi, terdiri dari: 

a) Buletin berita nasional, seperti: siaran berita atau buletin berita regional yang 

dihasilkan oleh stasiun-stasiun televisi swasta lokal. 

b) Liputan-liputan khusus yang membahas tentang berbagai masalah aktual secara lebih 

mendalam. 

c) Program-program acara olahraga, baik olahraga di dalam atau di luar ruangan, yang 

disiarkan langsung atau tidak langsung dari dalam atau luar negeri. 

d) Program acara mengenai topik khusus yang bersifat informatif, seperti: acara 

memasak, berkebun, dan acara kuis. 

e) Acara drama, terdiri dari: sinetron, sandiwara, komedi, film, dan lain sebagainya. 

f) Program acara yang membahas tentang ilmu pengetahuan dan pendidikan 

g) Acara musik, seperti musik pop, rock, dangdut, klasik dan lain-lain 

h) Acara bagi anak-anak, seperti : film kartun 

i) Acara keagamaan 

j) Acara bincang-bincang atau sering disebut talk show 

Materi suatu acara atau program acara baik yang diperoleh melalui produksi sendiri, 

produksi kerja sama, ataupun melalui pembelian dari rumah produksi, harus direncanakan 
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secara matang kapan akan disiarkan. Apabila suatu mata acara tersebut unggulan (menarik 

khalayak) maka perlu adanya promosi melalui berbagai media massa yang ada, misalnya 

poster, pamflet, publikasi melalui media cetak seperti koran, majalah, tabloid dan lain-lain. 

Setiap program acara televisi yang akan disiarkan harus dibuatkan: 

1) Judul mata acara 

2) Kriteria atau batasan mata acara 

3) Format atau bentuk penyajian 

4) Durasi atau lama waktu siaran 

 

2.4 Pengaruh Media Televisi 

Sesuai dengan tujuannya, komunikasi massa mempunyai fungsi untuk memberikan 

informasi, mendidik, menghibur dan mempengaruhi, sudah dapat dipastikan bahwa komunikasi 

akan memberikan dampak atau pengaruh terhadap komunkannya. Begitu juga dengan televisi 

yang merupakan media komunikasi massa. Televisi akan memberikan pengaruh, baik pengaruh 

positif maupun pengaruh positif. 

Acara televisi pada umumnya mempengaruhi sikap, pandangan, persepsi dan perasaan 

penontonnya.Dan ini adalah wajar, Jadi apabila ada hal-hal yang mengakibatkan penonton 

terharu, terpesona atau latah bukanlah suatu hal 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 ditayangkan. Karena besarnya 

pengaruh tersebut, pemilihan program acara yang tepat harus dilakukan. Dalam hal ini, pengaruh 

televisi ada tiga macam, yaitu efek kognitif, efek afektif dan efek behavioral. 

2.4.1 Efek Kognitif 

Penonton televisi banyak mendapatkan pengetahuan baru dari kotak ajaib ini. Efek kognitif 

terjadi bila ada perubahan pada apa yang diketahui, dipahami atau dipersepsi khalayak. Efek ini 

berkaitan dengan transmisi pengetahuan.awalnya tidak tahu menjadi tahu atau dari semula tidak 

jelas menjadi jelas. Karena pesan televisi yang mudah dipahami, bahasanya pun ringan sehingga 

televisi mempunyai kontribusi yang sangat besar terhadap pengetahuan kognitif seseorang. Efek 

kognitif adalah akibat yang timbul pada diri komunikan yang sifatnya informatif bagi dirinya. 

Dalam efek kognitif ini akan dibahas tentang bagaimana media massa dapat membantu khalayak 

dalam mempelajari informasi yang bermanfaat dan mengembangkan keterampilan kognitif. 
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Melalui media massa, kita memperoleh informasi tentang benda, orang atau tempat yang belum 

pernah kita kunjungi secara langsung. 

Menurut Mc.Luhan (dalam Rakhmat: 2005:174), media massa adalah perpanjangan alat 

indera kita (sense extention theory; teori perpanjangan alat indera). Dengan media massa kita 

memperoleh informasi tentang benda, orang atau tempat yang belum pernah kita lihat atau belum 

pernah kita kunjungi secara langsung. Realitas yang ditampilkan oleh media massa adalah 

realitas yang sudah diseleksi. Kita cenderung memperoleh informasi tersebut semata-mata 

berdasarkan pada apa yang dilaporkan media massa. Televisi sering menyajikan adegan 

kekerasan, penonton televisi cenderung memandang dunia ini lebih keras, lebih tidak aman dan 

lebih mengerikan. 

Karena media massa melaporkan dunia nyata secara selektif, maka sudah tentu media massa 

akan mempengaruhi pembentukan citra tentang lingkungan sosial yang bias dan timpang. Oleh 

karena itu, munculah apa yang disebut stereotip, yaitu gambaran umum tentang individu, 

kelompok, profesi atau masyarakat yang tidak berubah-ubah, bersifat klise dan seringkali 

timpang dan tidak benar. Sebagai contoh, dalam film India, wanita sering ditampilkan sebagai 

makhluk yang cengeng, senang kemewahan dan seringkali cerewet. Penampilan seperti itu, bila 

dilakukan terus menerus, akan menciptakan stereotipe pada diri khalayak Komunikasi Massa 

tentang orang, objek atau lembaga. Di sini sudah mulai terasa bahayanya media massa. Pengaruh 

media massa lebih kuat lagi, karena pada masyarakat modern orang memperoleh banyak 

informasi tentang dunia dari media massa. 

2.4.2 Efek Afektif 

Efek ini terjadi apabila komunikasi massa memberikan perubahan pada apa yang dirasakan, 

disenangi ataupun dibenci oleh khalayak. Efek ini ada hubungannya dengan emosi, sikap 

ataupun nilai. Pengaruh media massa dapat disimpulkan pada lima prinsip umum, antara lain: 

a. Pengaruh komunikasi massa disebabkan oleh faktor-faktor seperti predisposisi personal, 

proses selektif, keanggotan    kelompok (atau hal-hal yang dalam buku ini disebut faktor 

personal). 

b. Karena factor-faktor ini, komunikasi massa biasanya berfungsi memperkokoh sikap dan 

pendapat yang ada, walaupun kadang-kadang berfungsi sebagai media pengubah (agent of 

change). 
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c. Bila komunikasi massa menimbulkan perubahan sikap, perubahan kecil pada intensitas sikap 

lebih umum terjadi daripada “konversi” (perubahan seluruh sikap) dari satu sisin masalah 

kesisi yang lain. 

d. Komunikasi massa cukup efektif dalam mengubah sikap pada bidang-bidang dimana 

pendapat orang lemah, misalnya pada iklan komersial. 

e. Komunukasi massa cukup afektif dalam menciptakan pendapat tentang masalah-masalah 

baru bial tidak ada predisposisi yang harus diperteguh 

3 Efek Behavorial 

Efek behavorial merujuk pada perilaku nyata yang dapat diamati, seperti pola-pola tindakan, 

kegiatan dan kebiasaan berperilaku. Afektif ini berkaitan dengan perasaan atau emosi yang 

timbul sebagai respon dari stimulus yang diterima (Rakhmat, 2005 : 219). 

Efek behavioral merupakan akibat yang timbul pada diri khalayak dalam bentuk perilaku, 

tindakan atau kegiatan. Adegan kekerasan dalam televisi atau film akan menyebabkan orang 

menjadi beringas. Radio, televisi atau film di berbagai negara telah digunakan sebagai media 

pendidikan. Sebagian laporan telah menunjukkan manfaat nyata dari siaran radio, televisi dan 

pemutaran film. Sebagian lagi melaporkan kegagalan. Misalnya, ketika terdapat tayangan 

kriminal pada program “Buser” di SCTV menayangkan informasi: anak SD yang melakukan 

bunuh diri karena tidak diberi jajan oleh orang tuanya. Sikap yang diharapkan dari berita 

kriminal itu ialah, agar orang tua tidak semena-mena terhadap anaknya, namun apa yang didapat, 

keesokan atau lusanya, dilaporkan terdapat berbagai tindakan sama yang dilakukan anak-anak 

SD. Inilah yang dimaksud perbedaan efek behavior. Tidak semua berita, misalnya, akan 

mengalami keberhasilan yang merubah khalayak menjadi lebih baik, namun pula bisa 

mengakibatkan kegagalan yang berakhir pada tindakan lebih buruk. 
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2.5 Reality Show 

Reality show adalah suatu acara yang menampilkan realities kehidupan seseorang yang 

bukan selebriti (orang awam), lalu disiarkan melalui jaringan TV, sehingga bisa dilihat 

masyarakat. Reality show tak sekedar mengekspose kehidupan orang, tetapi juga ajang 

kompetisi, bahkan menjahili orang. 

Dalam penyajiannya acara reality show terbagi menjadi 3 jenis, yaitu: 

a) Docusoap (documenter dan soap opera) yaitu gabungan rekaman asli dan plot. Disini 

penonton dan kamera menjadi pengamat pasif dalam mengikuti orang-orang yang sedang 

menjalani kegiatan sehari-hari mereka, baik yang professional maupun pribadi. Dalam hal 

ini produser menciptakan plot sehingga enak ditonton oleh pemirsa. Para kru dalam proses 

editing menggabungkan setiap kejadian sesuai dengan yang mereka inginkan sehingga 

akhirnya terbentuk cerita berdurasi 30 menit tiap episode. Contohnya: MTV’s Real World 

The Temptation Island, dll. 

b) Hidden Camera yaitu sebuah kamera tersembunyi merekam orang-orang dalam situasi yang 

sudah di-set. Contohnya: spontan, ngacir, dll. 

c) Reality game show yaitu sejumlah kontestan yang direkam secara intensif dalam suatu 

lingkungan khusus guna bersaing memperebutkan hadiah. Fokus dari acara ini para 

kontestan menjalani kontes dengan tipu muslihat sampai reaksi yang menang dan kalah. 

Contohnya: Survivor, Penghuni terakhir, American idol, dll. 
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2.6 Pengertian Komunikasi Massa 

Definisi komunikasi massa yang paling sederhana dikemukakan oleh Bittner (Rakhmat, 

2005:188), yakni: komunikasi masa adalah pesan yang dikomunikasikan melalui media massa 

pada sejumlah besar orang ( mass communication is massages communicated through a mass 

medium to a large number of people). Dari definisi tersebut dapat diketahui bahwa komunikasi 

massa itu harus menggunakan media massa. 

Definisi komunikasi massa yang lebih perinci dikemukakan oleh ahli komunikasi lain 

yaitu Gerbner. Menurut Gerbner (1967) “Mass communication is the tehnologically and 

institutionally based production and distribution of the most broadly shared continuous flow of 

massages in industrial societies”. (Komunikasi massa adalah produksi dan distribusi yang 

berlandaskan teknologi dan lembaga dari arus pesan yang kontinyu serta paling luas dimiliki 

orang dalam masyarakat industri (Rakhmat, 2005:188) 

Dari definisi Gerbner tergambar bahwa komunikasi massa itu menghasilkan suatu produk 

berupa pesan – pesan komunikasi. Produk tersebut disebarkan, di distribusikan kepada khalayak 

luas secara terus menerus dalam jarak waktu yang tetap, misalnya harian, mingguan atau 

bulanan. Proses memproduksi pesan tidak dapat dilakukan oleh perorangan, melainkan harus 

oleh lembaga, dan membutuhkan suatu teknologi tertentu, sehingga komunikasi massa akan 

banyak dilakukan oleh masyarakat industri. 

 

 

 

 

 



16 
 

2.7 Teori Uses and Gratifications 

Teori Uses and Gratification merupakan kritik dari teori jarum hipodermik. Teori ini 

pertama kali dinyatakan oleh Elihu Katz (dalam Kriyantono 2006:79), yang menekankan bukan 

pada apa yang dilakukan media pada khalayak (what media do to people) tetapi pada apa yang 

dilakukan khalayak terhadap media (whatpeople do to media). Anggota khalayak dianggap 

secara aktif menggunakan media untuk memenuhi kebutuhannya. 

Konsep dasar model ini diringkas oleh para pendirinya Katz, Blumer, dan Gurevitch (dalam 

Kriyantono, 2006:79). Dengan model yang diteliti adalah sumber-sumber sosial psikologi dari 

kebutuhan-kebutuhan yang menimbulkan harapan-harapan tentang media massa atau sumber-

sumber lain yang mengarah pada pola-pola yang berbeda dalam aktivitas lain, menghasilkan 

Pemuasan dan pemenuhan dan konsekuensi-konsekuensi lain yang barang kali tidak diinginkan. 

Teori Uses and Gratifications berguna untuk meneliti asal mula kebutuhan manusia secara 

psikologis dan sosial, yang menimbulkan harapan tertentu dari media massa atau sumber-sumber 

lain (atau keterlibatan pada kegiatan lain) dan menimbulkan pemenuhan kebutuhan. 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori Uses and Gratifications karena pada 

dasarnya model ini berkaitan dengan kebutuhan manusia akan kebutuhan hirarki sama saja 

dengan kebutuhan akan media, khususnya media massa. 

Dalam bukunya, Kriyantono juga menjelaskan struktur model tersebut sebagai berikut. 

1) Variabel anteseden terbagi atas dua dimensi yakni: 

a) Individual, dimensi ini menyajikan informasi perihal data demografis seperti usia, jenis 

kelamin, dan faktor-faktor psikologis komunikan. 

b) Lingkungan, dimensi ini dapat terdiri atas data mengenai organisasi, sistem sosial dan 

struktur sosial. 

2) Variabel motif terbagi atas tiga dimensi yakni: 
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a) Kognitif, dimensi ini menyajikan informasi perihal data kebutuhan akan informasi, dan 

surveillance atau eksploitasi realitas 

b) Diversi, dimensi ini menyajikan informasi perihal data kebutuhan akan pelepasan dari 

tekanan, dan kebutuhan akan hiburan. 

c) Personal Identity atau Identitas Personal, dimensi ini menyajikan perihal data tentang 

bagaimana penggunaan isi media untuk memperkuat atau menonjolkan sesuatu yang 

penting dalam kehidupan atau situasi khalayak sendiri. 

3) Variabel penggunaan media terbagi atas tiga yakni: 

a) Jumlah waktu, dimensi ini menyajikan jumlah waktu yang digunakan dalam 

menggunakan media. 

b) Jenis isi media, dimensi ini menyajikan jenis media yang digunakan. 

c) Hubungan, dimensi ini menyajikan perihal hubungan antara individu konsumen media 

dengan isi media yang dikonsumsi atau dengan media secara keseluruhan. 

4) Variabel efek terbagi menjadi tiga dimensi yakni: 

a) Kepuasan, dimensi ini menyajikan informasi perihal evaluasi kemampuan media untuk 

memberikan kepuasan. 

b) Dependensi media, dimensi ini menyajikan informasi perihal ketergantungan responden 

media dan isi media untuk kebutuhannya. 

c) Pengetahuan, dimensi ini menyajikan perihal persoalan tertentu. 

 

Inti teori Uses and Gratifications adalah khalayak pada dasarny amenggunakan media massa 

berdasarkan motif-motif tertentu. Media dianggap berusaha memenuhi motif khalayak. Jika 

motif itu terpenuhi maka kebutuhan khalayak akan terpenuhi. Sehingga khalayak dianggap 
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secara aktif menggunakan media untuk memenuhi kebutuhannya. Khalayak aktif dan sangat 

selektif menerima setiap terpaan dari media massa yang sampai kepadanya dan ia tidak mau 

menerima begitu saja terpaan itu. Khalayak aktif berkaitan dengan terpaan selektif. “Terpaan 

selektif artinya khalayak memilih media massa dan isi pesan yang mereka yakni paling sesuai 

dengan pandangan, pendapat, pengalaman mereka”. Dengan kata lain, khalayak akan 

menggunakan media yang berguna bagi dirinya dan cenderung menghindari media yang kurang 

berguna bagi dirinya. Sehingga studi dalam bidang ini memusatkan perhatiannya pada 

penggunaan (uses) media untuk mendapatkan kepuasan (gratifications) atas kebutuhan 

khalayak. 

 

Model ini menunjukkan bahwa yang menjadi permasalahan utama bukan bagaimana media 

mengubah perilaku dan sikap khalayak tetapi bagaimana media memenuhi kebutuhan pribadi 

dan sosial khalayak. 

 

Jika model Uses and Gratifications dikaitkan dengan penelitian ini, penulis menggambarkan 

tayangan D’Academy 4 Indosiar sebagai tayangan yang dapat memenuhi kebutuhan 

penontonnya sehingga secara sengaja penonton/ khalayak terus ingin menyaksikan atau terus 

menonton, karena dengan menonton terus secara rutin khalayak akan memperoleh banyak 

pengetahuan yang mereka butuhkan. 
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2.8 Musik Dangdut 

2.8.1 Musik Dangdut 

Musik dangdut merupakan hasil perpaduan antara musik India dengan musik Melayu, 

musik ini kemudian berkembang dan menampilkan cirinya yang khas dan berbeda dengan musik 

akarnya. Ciri khas musik ini terletak pada pukulan alat musik tabla (sejenis alat musik perkusi 

yang menghasilkan bunyi ndut). Selain itu, iramanya ringan, sehingga mendorong penyanyi dan 

pendengarnya untuk menggerakkan anggota badannya. Lagunya pun mudah dicerna, sehingga 

tidak susah untuk diterima masyarakat. 

Dangdut merupakan salah satu genre musik tradisional populer dari Indonesia yang 

berakar pada musik-musik Malay, Hindustani, dan Arab. Unsur Arab pada genre musik ini 

muncul dari pedagang-pedagang yang berasal dari Gujarat seiring dengan penyebaran agama 

Islam oleh mereka. Selain dari pedagang Gujarat, yang menjadi pengaruh besar lainnya adalah 

musik-musik India yang digunakan dalam film-film Bollywood, sebelum akhirnya sejarah musik 

dangdut dimulai pada tahun 1968. Genre musik ini amat sangat populer karena vokalnya dan 

instrumen yang digunakan sangat melodis, terutama tabla. 

2.8.2  Sejarah  Musik Dangdut di Indonesia 

Pada tahun 635, sangat banyak saudagar-saudagar Arab yang muncul di Indonesia. 

Meskipun tujuan awal mereka adalah berdagang, mereka juga menyelipkan beberapa ilmu 

tentang Islam dimana ini juga menjadi awal penyebaran agama Islam di Indonesia. Seiring 

dengan berkembangnya agama Islam, para saudagar dari Arab ini juga memperkenalkan 

Qasidah. Qasidah yang awalnya diperkenalkan oleh saudagar Arab kembali diperkuat dengan 

http://www.portalsejarah.com/sejarah-dan-perkembangan-musik-dangdut-di-indonesia.html
http://www.portalsejarah.com/sejarah-dan-perkembangan-musik-dangdut-di-indonesia.html
http://www.portalsejarah.com/islam
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munculnya saudagar dari Gujarat pada tahun 900 hingga tahun 1200 dan disusul oleh saudagar 

dari Persia pada tahun 1300 hingga tahun 1600. 

 Pada tahun 1870, musik dangdut masih terus dierami dengan masuknya tren alat musik 

bernama Gambus yang berasal dari Arab. Alat musik tersebut memiliki bentuk seperti gitar, tapi 

suaranya rendah. Alat musik ini masuk bersamaan dengan migrasinya orang-orang Arab dengan 

marga Hadramaut dan orang Mesir setelah dibukanya terusan Suez dan dibangunnya pelabuhan 

Tanjung Priok tahun 1877 serta saat Koninklijke Paketvaart Maatschappij (Perusahaan Pelayaran 

Kerajaan) (KPM) pada tahun 1888. Saat itu, para musisi Arab menggunakan gambus sebagai 

iringan saat mendendangkan musik mereka. 

 Pada awal abad ke-20, lagu dengan iringan gambus menjadi sangat terkenal di kalangan 

masyarakat Arab-Indonesia. Melihat perkembangan musik gambus ini, Syech Albar yang 

merupakan ayah dari musisi Ahmad Albar memutuskan untuk membuat sebuah orkes gambus 

yang bermarkas di Surabaya. Kesuksesan orkes gambus milik Syech Albar ini membawanya 

melakukan rekaman dengan media piringan hitam dan Columbia yang terjual sangat cepat di 

Singapura dan Malaysia pada tahun 1930. Satu tahun kemudian, musik Melayu Deli muncul di 

Sumatera Utara pada tahun 1940 dan diprakarsai oleh Muhammad Mashabi bersama dengan 

Husein Bawafie. Musik ini lalu berkembang terus ke Jakarta bersamaan dengan dibentuknya 

Orkes Melayu. 

 Aliran musik baru masuk lagi ke Indonesia pada tahun 1950. Musik yang dibawa oleh 

Edmundo Ros, Xavier Cugat, Perez Prado, dan Los Panchos merupakan musik Amerika Latin 

yang kemudian menjadi lekat dengan telinga orang Indonesia. Pada masa ini, sejarah musik 
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dangdut kembali berubah karena musiknya sudah berbeda jauh dengan musik Melayu yang 

menjadi acuannya meski masih terasa gaya Melayu di dalamnya. 

 Sebenarnya pupuk-pupuk dangdut telah muncul sejak lahirnya musik Melayu Deli pada 

1940. Hal ini terjadi karena beberapa orang senang bereksperimen dengan aliran-aliran musik 

yang pernah ada di Indonesia seperti musik India. Perkembangan ini juga semakin pesat karena 

didorong dengan politik anti-Barat yang selalu dicetuskan oleh Soekarno. Masa ini mencatat 

nama-nama besar seperti Said Effendi dengan lagu Seroja-nya, P. Ramlee dari Malaya serta 

Husein Bawafie yang merupakan salah satu penulis lagu terkenal. 

 Pada tahun 1968 akhirnya musik dangdut telah selesai digodok dan mulai muncul ke 

permukaan. Salah satu tokoh kunci dalam lahirnya musik dangdut ini adalah Rhoma Irama 

dengan Soneta Group pimpinannya. Dua tahun kemudian mulai muncul nama-nama yang sampai 

sekarang masih terkenal seperti Mansyur S., A. Rafiq, dan Muchsin Alatas. Pada tahun 1970 

juga dangdut menjadi jauh lebih modern karena politik Indonesia pada masa itu mulai ramah 

terhadap budaya-budaya yang dibawa dari Barat seperti gitar listrik, perkusi, saksofon, dan organ 

elektrik. Alat-alat musik baru tersebut semakin membuka peluang variasi bagi musik dangdut ini. 

Pada tahun 1970-an juga mula ada pengaruh musik rock dalam cara permainan gitar untuk 

dangdut, sehingga masa itu juga menjadi medan perang antara rock dengan dangdut. Karena 

perang ini juga sempat diadakan konser “duel” God Bless melawan Soneta Group. Hal-hal 

tersebut yang mengubah dangdut dan memisahkannya dengan musik Melayu secara keseluruhan. 

Sekitar akhir 1970-an juga muncul variasi baru dari dangdut, yaitu dangdut humor dan dimotori 

oleh sebuah orkes melayu yang bernama Pancaran Sinar Petromaks (PSP). PSP sendiri berawal 

dengan gaya melayu deli untuk membantu perkembangan musik dangdut agar bisa lebih 
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dinikmati oleh para mahasiswa. Variasi dangdut ini terus berlanjut oleh Pengantar Minum Racun 

(PMR) pada paruh akhir dekade 1980 dan Pemuda Harapan Bangsa (PHB) di tahun 2000-an. 

Pada tahun 2000, muncul lagi variasi baru yang mewarnai sejarah musik dangdut 

yaitudangdut koplo. Baru setelah tahun 2002 variasi ini mulai menggoyang kancah dunia 

perdangdutan dengan kesuksesannya yang diprakarsai oleh vcd bajakan yang luar biasa murah. 

Murahnya vcd bajakan dangdut koplo ini menjadi alternatif hiburan bagi masyarakat dengan 

tingkat perekonomian menengah kebawah jika dibandingkan dengan mahalnya harga vcd/dvd 

original milik artis-artis nasional. Hal lain yang membuat dangdut koplo ini terkenal adalah 

fenomena Inul Daratista dengan “goyang ngebor” nya terlebih setelah ia mulai muncul di layar 

kaca Indonesia. Dengan setiap hal baru, tentu saja muncul pro kontra dimana kali ini kontra 

muncul dari Rhoma Irama yang menentang Inul dan goyang ngebornya karena ia berpendapat 

bisa terjadi dekadensi moral. Terlepas dari seluruh kontroversinya, dangdut koplo sebagai variasi 

tetap bisa hidup hingga saat ini. 

2.9 Definisi Konsep 

2.9.1 Tayangan Musik Dangdut D’Academy 

Musik Dangdut D’Academy adalah program yang membahas segala sesuatu yang 

berhubungan dengan dunia dangdut, ini juga menghadirkan ulasan berbagai jadwal untuk  

kompetisi serta liputan yang akan  memberikan informasi yang akurat bagi para pemirsanya. 

2.9.2 Pengetahuan lagu dangdut 

Dangdut merupakan salah satu genre seni musik Indonesia dan musik popular tradisional 

yang sebagian besar dari musik Hindustan. Dangdut bercirikan dentuman tabla dan gendang. 

Dalm evolusimenuju bentuk kontemporer sekarang masuk pengaruh unsur – unsur musik India 

dan Arab.  
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2.10 Definisi Operasional 

Dalam penelitian ini terdiri dari dua variabel, yakni variabel bebas (X) dan variabel terikat 

(Y). Kedua variabel tersebut dapat dioperasionalkan sebagai berikut: 

2.10.1 Tayangan Dangdut D’Academy (Variabel bebas X) 

1) Frekuensi dalam penelitian ini adalah tingkat keseringan dalam mengikuti setiap 

tayangan Dangdut D’Academy. 

2) Intensitas adalah keadaan ketika mengikuti tayangan Dangdut D’Academy serta 

mengikuti cengkok atau metode bernyanyi dangdut. 

3) Tingkat Pengetahuan adalah banyaknya informasi yang diterima saat mengikuti 

tayangan Dangdut D’Academy.  

2.10.2 Pengetahuan lagu Dangdut (Variabel terikat Y) 

1) Penonton ibu-ibu rumah tangga yang menyaksikan tayangan D’Academy. 

2) Mengaplikasikan atau mempraktikkan metode-metode di dalam tayangan D’Academy 

yang berkaitan dengan musik dangdut. 

3) Mempelajari tentang teknik bernyanyi dangdut melalui tayangan Dangdut D’Academy. 

 

2.11 Hipotesis 

Hipotesis merupakan pendapat atau pernyataan yang masih belum tentu kebenarannya, 

masih harus diuji lebih dulu dan karenanya bersifat sementara atau dugaan awal. Berdasarkan 

permasalahan di atas, maka hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut: 

Hi: Ada pengaruh antara tayangan Dangdut D’Academy terhadap pengetahuan bernyanyi 

dangdut. 

Ho: Tidak ada pengaruh antara tayangan Dangdut D’Academy terhadap pengetahuan 

bernyanyi dangdut. 

 


