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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Komunikasi Massa 

Komunikasi merupakan hal penting yang tidak bisa lepas dari seluruh 

bidang kehidupan. Setiap orang pasti pernah melakukannya, karena pada 

hakekatnya manusia adalah makhluk social yang selalu bergantung pada manusia 

lain. Sehingga satu-satunya cara dan alat yang digunakan agar tetap bisa saling 

berhubungan adalah dengan berkomunikasi satu sama lain. Baik itu melalui 

komunikasi sederhana maupun komunikasi yang tergolong canggih karena proses 

penyampaiannya melalui saluran yang disebut media massa. Media massa 

merupakan salah satu alat dalam proses komunikasi massa karena media massa 

mampu menjangkau khalayak lebig luas dan lebih relative banyak, heterogen, 

anonim, pesannya bersifat abstrak dan terpencar. Media massa yang dapat 

digunakan bisa berupa media cetak seperti Koran dan majalah maupun media 

elektronik berupa radio dan televisi. 

Komunikasi massa (mass communication) adalah kominikasi yang 

menggunakan media massa, baik cetak (surat kabar, majalah) atau elektronik 

(radio, televisi). Pada dasarnya komuniaksi massa adalah komunikasi yang 

melalui media masa (media cetak dan elektronik). Sebab awal  perkembangannya 

komunikasi massa hanya berawal dari perkembangan kata media of mass 

communication. Hal ini perlu di tekankan sebab ada media yang bukan media 

massa yakni media tradisional seperti kentongan, angklung, gamelan, dan lain-



11 
 

lain. Jadi disini jelas media massa menunjuk pada hasil produk teknologi modern 

sebagai saluran dalam komunikasi massa. Dalam perkembangan komunikasi yang 

sudah sangat modern dewasa ini, ada satu perkembangan tentang media massa, 

yakni di temukannya internet. Jika di tinjau dari ciri, fungsi, dan elemennya, 

internet jelas masuk dalam bentuk komunikasi massa. Dengan demikian bentuk 

komunikasi massa bisa di tambah dengan internet 

Ada satu definisi komunikasi massa yang telah di kemukakan Michael W. 

Gamble dan Teri Kwal Gamble (1986) akan memperjelas apa itu komunikasi 

massa. Menurut mereka sesuatu bisa di definisikan sebagai komunikasi massa 

juka mencakup hal-hal berikut: 

1. Komunikator dalam komunikasi massa mengandalkan peralatan 

modern untuk menyebarkan atau memancarkan pesan secara cepat 

kepada khalayak luas. Pesan itu disebarkan melalui media modern pula 

antara lain surat kabar, majalah, televisi, film, atau gabungan diantara 

media tersebut. 

2. Komunikator dalam komunikasi massa dalam menyebarkan pesan-

pesannya bermaksud mencoba berbagai pengertian dengan jutaan 

orang yang tidak saling kenal atau mengetahui satu sama lain. Bahkan 

pengirim dan penerima pesan tidak saling mengenal. 

3. Pesan adalah public. Artinya bahwa pesan ini bisa di dapatkan dan 

diterima oleh banyak orang. Karena itu diartikan milik public. 
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4. Sebagai sumber, komunikator massa biasanya organisasi formal 

seperti jaringan, ikatan, atau perkumpulan. Dengan kata lain 

komunikatornya tidak berasal dari seseorang tetapi lembaga. 

5. Komunikasi massa dikontrol oleh gatekeeper (penampis informasi). 

Artinya pesan-pesan yang disebarkan atau dipancarkan dikontrol oleh 

sejumlah individu dalam lembaga tersebut sebelum di siarkan lewat 

media massa. 

6. Umpan balik dalam komunikasi massa sifatnya tertunda, kalau dalam 

jenis komuniaksi lain, umpan balik bersifat langsung. 

Dengan demikian, media massa adalah alat-alat dalam komunikasi 

langsung yang bisa menyebarkan pesan secara serempa, cepat kepada audiens 

yang luas dan heterogen. Berikut ini akan disajikan beberapa contoh media massa 

dari paradigm lama dengan paradigm baru: 
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Paradigma Baru 
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Zaman dahulu buku, film, dan kaset/CD sangat mungkin punya 

keserempakan yang tinggi jika di liat pada kondisi waktu itu. Akan tetapi dengan 

ditemukannya alat-alat komunikasi yang semakin canggih, keserempakan tersebut 

harus ditinjau ulang. Kita tidak bisa membayangkan kalu internet, radio, televisi 

adalah media massa baru yang punya keserempakan tinggi. Bahkan surat kabar, 

majalah, dan tabloid tinggkat keserempakannya pada masa-masa yang akan dating 

sangat mungkin direvisi pula. Beruntung saat ini tiga media massa itu didukung 

penyebarannya dengan internet. Dengan demikian, alat-alat komunikasi massa 

akan mengalami perubahan dari masa ke masa sejalan dengan tingkat 

perkembangan peradaban manusia dan peningkatan percepatan teknologi 

komunikasi (Nurudin, 2011:3-14). 

2.1.1 Fungsi Komunikasi Massa 

1. Informasi  

Fungsi informasi merupakan fungsi paling penting yang terdapat 

dalam komunikasi massa. Komponen paling penting untuk 

mengetahui fungsi informasi ini adalah berita-berita yang di 

sajikan. Iklan pun dalam beberapa hal memiliki fungsi memberikan 

informasi di samping fungsi-fungsi lain. 

2. Hiburan 

Fungsi hiburan untuk media elektronik menduduki posisi paling 

tinggi di bandingkan funsi-fungsi yang lain. Masalahnya, 

masyarakat kita masih menjadikan televisi sebagai media hiburan. 

Dalam sebuah keluarga, televisi bisa sebagai perekat keintiman 
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sebuah keluarga ini karena masing-masing anggota keluarga 

mempunyai kesibukan masing-masing. Ketika malam hari berada 

dirumah, kemungkinan besar mereka menjadikan televisi sebagai 

media hiburan sekaligus sarana untuk berkumpul bersama 

keluarga. 

3. Persuasi. 

Fungsi persuasif komuniaksi massa tidak kalah pentingnya dengan 

fungsi informasi dan hiburan. Banyak bentuk tulisan yang kalau di 

perhatikan sekilas hanya berupa informasi tetapi jika diperhatikan 

secara lebih jeli ternyata terdapat fungsi persuasi. Tulisan pada 

Tajuk Rencana, artikel, surat pembaca merupakan contoh tulisan 

persuasif. Aktivitas Public Relation dan promosi khusus dalam 

komunikasi tatap muka juga menjai bentuk dari fungsi persuasi. 

4. Transmisi Budaya 

Transmisi budaya merupakan salah satu fungsi komunikasi massa 

yang paling luas, meskipun paling sedikit di bicarakan. Transmisi 

budaya tidak dapat di elakan selalu hadir dalam berbagai bentuk 

komunikasi yang mempunyai dampak pada penerimaan individu. 

Demikian juga beberapa bentuk komunikasi menjadi bagian dari 

pengalaman dan pengetahuan individu. Melalui individu, 

komunikasi menjadi bagian dari pengalam kolektif kelompok, 

public, audience berbagai jenis, dan individu bagian dari suatu 

massa. Hal ini merupakan pengalaman kolektif yang di refleksikan 
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kembali melalui bentuk komunikasi, tidak hanya melalui media 

massa, tetapi juga dalam seni, ilmu pengetahuan, dan masyarakat. 

Warisan kemudian adalah dampak akumulasi budaya dan 

masyarakat sebelumnya yang telah menjadi bagian dari hak asasi 

manusia. Hal itu di transmisikan oleh individu, orang tua, kawan 

sebaya, kelompok primer atau sekunder, dan proses pendidikan. 

Budaya komunikasi tersebut secara rutin dimodifikasi oleh 

pengalaman baru yang didapat. 

5. Mendorong Kohesi Sosial. 

Kohesi yang dimaksud di sini adalah penyatuan. Artinya media 

massa mendorong masyarakat untuk bersatu. Dengan kata lain, 

media massa merangsang masyarakat untuk memikirkan dirinya 

bahwa bercerai-berai bukan keadaan yang baik bagi kehidupn 

bermasyarakt. Media massa yang memberitahukan arti penting 

kerukunan hidup umat beragama, sama saja media massa itu 

mendorong kohesi social. 

6. Pengawasan. 

Bagi laswell, komunikasi massa mempunyai fungsi pengawasa. 

Artinya, menunjuk pada pengumpulan dan penyabaran informasi 

mengenai kejadian-kejadian yang ada di sekitar kita. Fungsi 

pengawasan bisa dibagi dua, yakni warning or beware surveillance 

atau pengawasan peringatan dan instrumental surveillance atau 

pengawasan instrumental. Fungsi pengawasan peringatan meliputi 
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informasi tentang wabah penyakit yang mulai menyebar akan 

adanya serangan militer yang dilakukan Negara lain. Sementara 

fungsi kedua yakni fungsi pengawasan instrumental adalah 

penyebaran informasi yang berguna bagi masyarakat, contohnya 

kebutuhan sehari-hari, informasi tentang produk-produk baru yang 

ada di pasaran dan berita tentang jadwal acara televisi atau film-

film yang akan di putar di bioskop. 

7. Korelasi. 

Fungsi kolerasi yang dimaksud adalah fungsi yang 

menghubungkan bagian-bagian dari masyarakat agar sesuai dengan 

lingkungannya. 

8. Pewarisan social 

Dalam hal ini media massa berfungsi sebagai seseorang pendidik, 

baik yang menyangkut pendidikan formal maupun informal yang 

mencoba meneruskan atau mewariskan suatu ilmu pengetahuan, 

nilai, norma, pranata, dan etiks dari generasi satu ke generasi 

lainnya. 

2.2 Televisi 

2.2.1 Definisi Televisi 

Televisi merupakan media dari jaringan komunikasi dengan ciri-ciri yang 

dimiliki komunikasi massa, yaitu, berlangsung satu arah, komunikatornya 

melembaga, pesannya bersifat umum, sasarannya menimbulkan keserempakan, 

dan komunikasinya bersifat heterogen. 
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2.2.2 Televisi Sebagai Media Komunikasi Massa 

Secara sederhana , komunikasi massa adalah komunikasi melalui media 

massa, yakni surat kabar, majalah, radio, televisi dan film (Jalaluddin Rhamat, 

2001 : 189). Saat ini perkembangan dunia komunikasi massa sangatlah 

berkembang pesat dan sangat memungkinkan bagi setiap orang di seluruh dunia 

saling berkomunikasi dengan menggunakan berbagai media yang sudah ada 

sebagai sarana untuk menyampaikan pesan. 

Begitu banyak jenis media komunikasi massa mulai dari  surat kabar, 

majalah, buku, radio, film, televisi dan lain sebagainya. Diantara jenis media 

komunikasi massa tersebut yang paling efektif adalah televisi. Televisi berasal 

dari dua kata yang berbeda asalnya, yaitu tele (bahasa Yunanni) yang berarti jauh, 

dan visi (videre – bahasa Latin) berarti penglihatan. Dengan demikian televisi 

yang dalam bahasa inggrisnya television diartikan dengan melihat jauh. Melihat 

jauh disini diartikan dengan, gambar dan ssuara yang diproduksi disuatu tempat 

(studio televisi) dapat dilihat dari tempat “lain” melalui sebuah perangkat 

penerima (J.B Wahyudi, 1986: 49). 

Prinsip televisi ditemukan oleh Paul Nipkow dari jerman pada tahun1884, 

namun baru tahun 1928 Vlandimir Zworkyn (Amerika Serikat) menemukan 

tabung kamera atau iconoscope yang bisa menangkap dan mengirim gambar dari 

bentuk gambar optis kedalam sinyal elektronis untuk selanjutnya diperkuat dan 

ditompangkan kedalam gelombang radio. Zworkyn dengan bantuan Philo 

Farnsworth berhasil menciptakan pesaawat televisi pertama yang dipertunjukan 
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kepada umum pada pertemuan World’s Fair pada tahun 1939. Perang dunia ke-2 

sempat menghentikan perkembangan televisi. Namun setelah perang usai, 

teknologi baru yang telah disempurnakan selama perang, berhasil mendorong 

kemajuan televisi. Kamera televisi baru tidak lagi membutuhkan banyak cahaya 

sehingga para pengisi acara di studio tidak lagi kepanasan. Selain itu, layar 

televisi sudah menjadi lebih besar terdapat lebih banyak program yang tersedia 

dan sejumlah stasiun televisi lokal mulai membentuk jaringan. Masa depan 

televisi mulai terlihat menjanjikan (Wawan Kuswandi, 1996: 12).   

Televisi  sebagai salah satu bentuk media massa memiliki ciri dan sifat 

yang berbeda dengan media massa lainnya, bahkan antara sesama media 

penyiaran, misal radio dan televisi, terdapat berbagai perbedaan sifat. Media 

massa televisi meskipun sama dengan radio dan film sebagai media massa 

elektronik, tetapi mempunyai mempunyai ciri dan sifat yang berbeda, terlebih lagi 

dengan media massa cetak seperti surat kabar dan majalah. Media dapat dibaca 

kapan saja tetapi televisi dan radio hanya dapat dilihat sekilas dan tiddak dapat 

diulang  (Morissan, 2004: 6). 

Media massa televisi tidak bisa dipungkiri mempunyai keunggulan dalam 

menyampaikan pesan ke public (dalam Wawan Kuswandi, 1996: 8) Menurut 

Skomis dalm bukunya “Television and Society: An Incuest and Agenda” (1965), 

dibandingkan dengan media massa lainnya (radio, surat kabar, majalah, buku, dan 

sebagainya), televisi tampaknya mempunyai sifat yang istimewa. . Televisi 

merupakan gabungan dari media dengar dan gambar yang bisa bersifat politis, 

bisa juga bersifat informatif, hiburan dan pendidikan, atau bahkan gabungan 
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gabungan dari ketiga unsur tersebut. Tv menciptakan suasana tertentu, yaitu para 

pemirsanya dapat melihat dengan duduk santai tanpa kesengajaan untuk 

menyaksikannya. Penyampaian pesan seolah-olah langsung antara komunikator 

dan komunikan. Informasi yang disampaikan oleh televisi, akan mudah 

dimengerti karena jelas terdengar secara audio dan terlihat secara visual 

Televisi sebagai komunikasi massa dapat dijelaskan (dalam Wawan 

Kuswandi, Komunikasi Massa: 1996: 16) Komunikasi massa media televisi ialah 

proses komunikasi antara komunikator dengan komunikan (massa) melalui sebuah 

sarana, yaitu televisi. Komunikasi massa media televisi bersifat periodik. Dalam 

komunikasi massa media tersebut, lembaga penyelenggara komunikasi bukan 

secara perorangan, melainkan melibatkan banyak orang dengan organisasi yang 

kompleks serta pembiayaan yang besar. Karena media televisi bersifat 

“transitory” (hanya meneruskan) maka pesan-pesan yang disampaikan melalui 

media massa tersebut, hanya dapat didengar dan dilihat secara sekilas. Pesan-

pesan di televisi bukan hanya didengar, tetapi juga dapat dilihat dalam gambar 

yang bergerak (audio visual)  (JB. Wahyudi, 1986: 56).   

Memasukkan paradigma Lasswell dalam komunikasi massa media televisi, 

secara tegas memperlihatkan bahwa dalam setiap pesan yang disampaikan 

televisi, tentu saja mempunyai tujuan khalayak sasaran serta akan mengakibatkan 

umpan balik, baik secara langsung maupun tidak langsung.  

Tidak dapat dipungkiri bahwa teknologi media komunikasi televisi daopat 

mempengaruhi perubahan dalam kehidupan manusia. Masyarakat harus bisa 
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menerima konsekuensi atas kebutuhannya untuk mendapatkan informasi atau 

hanya untuk mencari hiburan setelah beraktivitas sehari-hari. Namun perlu 

diperketat untuk isi pesan yang disampaikan melalui pihak yang berwenang agar 

tidak terjadi perubahan yang negatif pada pemirsa. 

Perkembangan teknologi komunikasi telah melahirkan masyarakat yang 

makin besar tuntutannya akan hak untuk mengetahui dan hak untuk mendapatkan 

informasi. Informasi telah menjadi kebutuhan bagi masyarakat dan telah menjadi 

komoditas penting dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, penyiaran 

media massa mempunyai peranan penting untuk mendapatkan informasi (J.B. 

Wahyudi, 1986: 58). 

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 

Tentang Penyiaran pada Bab 1 Pasal 1 poin 2 yang dimaksud penyiaran adalah 

kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana 

transmisi di darat, dilaut atau diantariksa dengan menggunakan spektrum 

frekuensi radio melalui udara, kabel, dan /atau media lainnya untuk dapat diterima 

secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima 

siaran.  

Dan pada Bab 1 Pasal 1 poin 4 dijelaskan penyiaran televisi adalah media 

komunikasi massa dengar dan pandang, yang menyalurkan gagasan dan informasi 

dalam bentuk suara atau gambar secara umum, baik terbuka maupun tertutup, 

berupa program yang teratur dan berkesinambungan. 
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 Perkembangan siaran telelevisi diawali munculnya penemuan Paul 

Nipkow. Pada tahun 1883, pada saat Telegraph dan Telephone, mulai 

dipergunakan orang dengan prinsip kata-kata diubah menjadi signal dan 

selanjutnya signal diubah lagi menjadi kata-kata melalui kabel secara elektris, 

maka pada saat itu Paul Nipkow, seorang mahasiswa jerman di Berlin 

menemukan prinsip gambar kecil yang dibentuk oleh elemen-elemen secara 

teratur. Pada tahun 1884 Paul Nipkow menyempurnakan alat penemuanya 

didalam bentuk lingkaran nipkow atau jantra nipkow dan kemudian para ahli 

mengembangkan alat tersebut sehingga menghasilkan siaran televisi (J.B. 

Wahyudi, 1986: 58). 

Sejarah penggunaan frekuensi Siaran TV di Indonesia dimulai dengan 

penggunaan saluran VHF oleh TVRI pada tahun 1962. Sejaksaat itu sampai 

sekitar tahun 1990-an, TVRI menjadi sebagai satu-satunya penyelenggara Siaran 

TV di Indonesia dengan jangkauanwilayah siaran hampir mencapai 80% wilayah 

Indonesia. Terdapatsekitar 400 pemancar TVRI di seluruh wilayah Indonesia yang 

menggunakan frekuensi VHF Sehingga penggunaan kanal VHF relatifcukup padat 

di Indonesia.Sejak tahun 1987, TVRI mulai berencana untuk beralih ke 

saluranUHF. Asumsi yang digunakan TVRI saat itu adalah dibutuhkan satu 

sampai dengan dua saluran UHF untuk menyediakan layanan sejumlah program 

nasional di seluruh wilayah Indonesia tersebut.  

Dimulai tahun 1990-an, secara perlahan Pemerintah Departemen 

Penerangan memberikan izin penyelenggaraan kepada penyelenggara TV Swasta. 

Pada saat itu Direktorat Jenderal Radio, TV dan Film-Departemen Penerangan 
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(Ditjen RTF-Deppen)bekerjasama dengan JICA (Japan Indonesia Cooperation 

Agency) membuat Master Plan Frekuensi TV UHF untuk 7 program nasional (5 

program TV swasta nasional dan 2 programa TVRI).  

Dalam penyiaran media massa radio ataupun televisi biasanya terdiri dari 

beberapa orang-orang atau tim. Mulai dari orang-orang  administrasi, orang-orang 

teknis dan orang-orang penyiaran. Pada dasarnya dalam sebuah penyiaran agar 

pesan dapat tersampaikan  ke pemirsa terdapat tiga unsur utama yaitu studio 

televisi, transmisi, dan pesawat televisi (J.B. Wahyudi, 1986: 58).  

Siaran televisi dapat terlaksana untuk menyampaikan pesan dengan proses 

seperti pada gambar dibawah ini:  
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Pesawat Televisi (receiver). Isi Pesan itu bertujuan untuk mengubah sikap dan 

perilaku atau mempengaruhi komunikan (J.B Wahyudi, 1986: 47). 

Penyiaran pada dasarnya merupakan kemajuan teknologi yang dihasilkan 

manusia pada saat kurang efektifnya menciptakan atau menerima pesan terutama 

ke orang banyak sekaligus (massa) untuk berkomunikasi. Dalam teori media dan 

masyarakat massa Barran & Davis (2000) misalnya dikatakan bahwa media 

memililki sejumlah asumsi untuk membentuk masyarakat, yakni (Muhammad 

Mufid, 2005:19) : 

1. Media massa (tak terkecuali penyiaran) memiliki efek yang berbahaya 

sekaligus menular bagi masyarakat. Untuk meminimalisir efek ini di Eropa 

pada masa 1920-an, penyiaran dikendalikan oleh pemerintah, walaupun 

ternyata kebijakan ini justru berdampak buruk di Jerman dengan 

digunakannya penyiaran untuk propaganda Nazi. 

2. Media masssa memiliki kekuatan untuk mempengaruhi pola pikir rata-rata 

audiennya. Bahkan pada asumsi berikutnya dalam teori ini dikatakan 

bahwa ketika pola pikir seseorang sudah terpengaruh oleh media, maka 

semakin lama pengaruh tersebut semakin besar. 

Rata-rata orang yang terpengaruh oleh media, dikarenakan mereka 

mengalami keterputusan dengan institusi sosial yang sebelumnya justru 

melindungi dari efek negatif media. Relevan dengan hal tersebut John Dewey, 

seorang pemikir pendidikan, misalnya pernah berkata bahwa efek negatif media 

dapat disaring melalui pendidikanMedia penyiaran yang paling sering di gunakan 
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di era sekarang ini adalah televisi.televisi merupakan salah satu bentuk media 

massa yang efisien dalam mencapai audience-nya termasuk audience yang paling 

jauh jangkauannya dan juga dalam jumlah yang relative lebih banyak ketimbang 

media lain. Oleh karena itu media penyiaran yang bersifat audio visual ini 

memegang peranan penting dalam dunia komunikasi. 

Televisi sendiri adalah sebuah media telekomunikasi terkenal yang 

berfungsi sebagai penerima siaran gambar bergerak  beserta suaranya, baik itu 

yang berbentuk monokrom (hitam-putih) maupun berwarna. Kata “televisi” 

merupakan gabungan dari kata tele (jauh) dari bahasa yunani  dan vision 

(pengelihatan) dari bahasa latin, sehingga televisi dapat juga di artikan sebagai 

alat komunikasi jarak jauh yang menggunakan media berupa visual atau 

pengelihatan. Televisi adalah jenis media massa yang paling banyak memiliki 

pengguna dikarenakan memiliki sejumlah kelebihan di bandingkan dengan media 

lain, diantaranya adalah: 

1. Bersifat Pandang – Dengar 

Televisi merupakan jenis media massa yang sangat berbeda dengan 

media-media massa lain sudah ada dan hanya bisa dilihat seperti surat 

kabar atau Koran dan majalah., dan hanya bisa didengar saja seperti radio. 

Televisi merupakan media yang tidak hanya bisa dilihat tetapi juga bisa 

didengar. Hal ini yang membuat televisi memiliki kekuatan sugestif yang 

tinggi pada para khalayak. Pengaruh sugestif tinggi inilah yang membawa 

nilai positif dan juga baik khususnya bagi dunia pendidikan di Indonesia. 
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2. Menghadirkan Realitas Sosial 

Menghadirkan realitas social yang sama seperti aslinya juga salah satu 

kelebihan dari media televisi. Pengaruh kuat yang timbul setelah 

mengkonsumsi media yang membuat khalayak memiliki lebih banyak 

pengalaman. Karena televisi menyajikan visualisasi yang di dukung oleh 

kekuatan suara yang membuat suatu hal sulit di mengerti. Dengan demikian 

kelebihan ini dapat dimanfaatkan secara baik dan maksimal dalam dunia 

pendidikan khususnya di Indonesia. 

3. Simultaneous  

Televisi memiliki kelebihan lain yakni mampu menyampaikan segala 

informasi secara serempak kepada banyak orang yang tersebar di berbagai 

tempat dalam waktu yang sama persis (simultaneous). Sifat inilah yang tidak 

dimiliki oleh media cetak. Media cetak membutuhkan waktu yang relative 

lebih lama dibandingkan televisi untuk menyebar informasi terlebih untuk 

daerah-daerah yang jauh dari tempat percetakan 

4. Memberi rasa kedekatan 

Televisi menjadi media yang paling efektif dalam proses komunikasi 

dengan khalayak. Karena secara umum program di televisi disajikan dengan 

pendekatan yang persuasive kepada khalayaknya, hal ini terjadi karena media 

televisi kebanyakan  menggunakan sapaan yang memberi kesan sangat dekat, 

tidak berjarak dan seperti halnya kehidupan sehari-hari. Televisi juga 
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didukung oleh visual yang menarik, sehingga jika potensi itu di kelola dengan 

baik untuk misi pendidikan maka akan di peroleh pengaruh yang sangat besar. 

5. Menghibur 

Hiburan adalah hal yang paling di cari oleh khalayak yang menikmati 

media televisi. Oleh sebab itu setiap stasiun televisi yang memproduksi 

program-program siaran televisi pastimemasukkan  aspek hiburan didalamnya 

(adi,2010:14-16). 

Media televisi meskipun sama dengan radio, film, dan media online 

sebagai media elektronik, tetapi ciri dan sifatnya sangatlah berbeda. Terlebih lagi 

dengan media cetak seperti surat kabat dan majalah. Untuk itulah dalam 

menyampaikan pesan televisi memiliki kekhususan misalnya saja hanya dapat 

dilihat sekilas dan tidak dapat diulang. 

Televisi memiliki tiga unsur yakni, audio (suara), naskah (teks), dan visual 

(gambar). Ketiga unsur tersebut saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan satu 

sama lain, atau bisa dibilang ketiga unsur tersebut bekerja untuk saling 

melengkapi. Misalnya saja ketika audio dan visual tidak bisa menjelaskan tentang 

suatu peristiwa pada khalayak maka naskah akan bekerja sebagai pelengkap berita 

sehingga akan menghasilkan sebuah pesan yang utuh dan sampai dengan baik 

kepada khalayak selaku komunikan pesan. Begitu juga jika terjadi yang 

sebaliknya. 

Komunikasi massa media televisi sendiri memiliki proses komunikasi 

terjadi antara komunikator dan komunikan (massa) melalui sebuah media yaitu 



29 
 

televisi. Dalam hal ini lembaga penyelenggaraan komunikasi yang di maksud 

adalah bukanlah perorangan melainkan melibatkan banyak orang dengan susunan 

organisasi yang sangat kompleks dan juga dengan pembiayaan yang sangat besar 

pula, karena di dalam penyampaian sebuah informasi atau sebuah pesan, media 

televisi harus membuat sebuah program terlebih dahulu dan masih banyak proses 

yang panjang setelah itu, dan semua itu membutuhkan pembiyaan yang sangat 

tinggi 

Televisi sejatinya bersifat transitory (hanya meneruskan), maka pesan-

pesan yang disampaikannya melalui media tersebut hanya bisa dilihat dan 

didengar sekilas oleh khlayak serta tidak dapat diulang kembali. Pesan-pesan yang 

akan disampaikan oleh media televisi bukan hanya bisa didengar tetapi juga dapat 

dilihat dalam bentuk gambar yang bergerak (audio visual). Sehingga televisi 

menjadi media penyampaian pesan yang paling efektif dalam penyampaian pesan 

kepada khalayak daripada media-media lain yang sudah ada seperti Koran 

maupun radio. 

Oleh karena televisi bersifat transitory (hanya meneruskan) maka isi pesan 

yang disampaikan haruslah singkat dan jelas agar audience dapat menerima pesan 

dengan baik karena media ini tidak dapat mengulangi pesan yang sudah 

disampaikan. Cara penyampaiannya baik dari segi pemilihan kata yang digunakan 

harus jelas agar audience tidak salah menafsirkan dan menangkap makna pesan 

yang dimaksud dan sesuai dengan apa yang di inginkan oleh media itu sendiri. 

Yang terakhir dan juga harus diperhatikan adalah intonasi suara yang di hasilkan 

serta artikulasinya harus tepat dan baik agar pesan yang ingin disampaikan benar-
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benar di mengerti oleh audien dan makna yang di timbulkan sesuai dengan 

kehendak media itu sendiri. 

2.2.3 Program Acara dalam Siaran Televisi 

Hadirnya televisi pada dunia telekomunikasi memang bukan sesuatu yang 

sia-sia. Walaupun pada awalnya media televisi dianggap sebagai media yang 

ekslusif, mahal dan terbatas, selain itu hanya kaum elit yang bisa menikmati 

media tersebut, namun sekarang televisi menjadi suatu kebutuhan wajib atau 

primer bagi seluruh lapisan masyarakat yang mengkonsumsi media. Sehingga 

televisi merupakan media entertainment yang sudah merakyat dan di gandrungi 

berbagai kalangan. 

Sebuah stasiun televisi pasti akan memilih program-program apa saja yang 

dianggap menarik dan memiliki arti niali jual bagi para pemasang iklan. Sehingga 

media tersebut dapat bersaing dengan media lain dan dapat terus hidup. Biasanya, 

penikmat televisi akan lebih tertarik pada program acara yang bersifat ringan, 

seperti acara music, sinetron, komedi, dan lain sebagainya. 

Muatan suatu program acara sangat berpengaruh pada sebuah stasiun 

televisi. Jika muatan atau mutu dari program tersebut tidak sesuai dengan kondisi 

dan segmentasi maka program tersebut akan kehilangan khalayaknya, dan 

menurunkan citra serta rating yang ada dalam televisi tersebut. Menurut Deddy 

Iskandar Muda, isi program acara televisi terdiri dari : 

 

 



31 
 

a. Sinetron  

Menjamurnya sinetron di televisi, bukan hal biasa lagi. Kehadiran sinetron 

merupakan satu bentuk aktivitas komunikasi dan interaksi menusia yang diolah 

berdasarkan alur cerita. Menurut Wawan Kuswandi (1996:130)  

“Sinetron merupakan bentuk alur cerita yang menggambarkan 

permasalahan kehidupan manusia sehari-hari”.  

Sedangkan menurut Eduard Depari dikutip oleh Wawan Kuswandi (1996:131)  

“Sinetron adalah sinema elektronik yang berisikan alur cerita 

bersambung, cerita pendek dan memiliki pesan yang menggambarkan 

kehidupan sosial yang menyangkut aspek hubungan dan pergaulan 

sosial”.   

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan pengertian sinetron 

adalah suatu rangkaian alur cerita yang memiliki isi pesan yang menggambarkan 

permasalahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat.  Sebagian besar 

masyarakat tertutama remaja putri selalu setia menonton setiap episode dari acara 

sinetron yang ditayangkan di televisi, sehingga menurut Nurul Amri (2012) dalam 

adiazuree.blogspot.com dampak positif dan negatif dari tayangan sinetron ini 

adalah sebagai berikut :  

A. Dampak positif tayangan sinetron yaitu :  

1. Menghargai orang tua  

2.  Memanfaatkan pesan baik  

3.  Lebih mengerti kehidupan  

4. Membangun rasa simpatik dan kasih sayang  

5. Belajar memecahkan masalah   
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B. Dampak negatif tayangan sinetron yaitu:  

1.  Sering menampilkan kekerasan  

2.  Menimbulkan contoh yang tidak baik.  

3.  Menonjolkan percintaan 

4. Meniru sifat antagonis   

 Banyaknya sinetron yang menggambarkan sisi-sisi sosial dan moral dalam 

kehidupan masyarakat dapat menentukan sikap dari masyarakat itu sendiri. Pesan-

pesan sinetron terungkap secara simbolis dalam alur ceritanya, apabila isi pesan 

sinetron tidak mencerminkan realitas sosial secara objektif dalam kehidupan 

masyarakat, maka akan berdampak prilaku-prilaku negatif yang dapat ditiru oleh 

masyarakat khususnya anak-anak. Contoh dari sinetron remaja yang saat ini 

sedang digemari yaitu Love in Paris, Heart series, Tendangan Si Madun, Putih 

Abu-abu, Raden Kian Santang dan Tukang Bubur Naik Haji Series. Beberapa 

sinetron di atas merupakan sinetron yang digemari oleh semua kalangan mulai 

dari anak-anak, remaja, dewasa, dan orang tua (Nurul Amri (2012) dalam 

adiazuree.blogspot.com).    

b. Film  

Tayangan film merupakan salah satu hasil produk televisi yang salah 

satunya digemari para pemirsa mulai dari anak-anak hingga dewasa. Film amat 

sangat digemari pemirsa karena beranggapan bahwa dengan menonton film akan 

sangat terhibur.  
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Menurut Onong Uchjana Effendi (2004:32)  

“Film didefinisikan dengan suatu alur cerita yang disajikan dalam bentuk 

sekali penayangan dalam durasi tertentu, tetapi tidak menutup 

kemungkinan film ditayangkan dalam alur cerita bersambung”.  

Selain itu menurut Anwar Arifin (1997:12)  

“Film adalah tayangan acara yang bersifat hiburan dan disajikan dalam 

bentuk rangkaian cerita yang menggambarkan kehidupan keadaan sosial 

seseorang atau kelompok”.  

Pendapat lain menurut Undang-undang No 8 tahun 1992 dikutip Ayonana 

(2010) dalam ayonana.tumblr.com bahwa : Film adalah karya cipta seni dan 

budaya yang merupakan media komunikasi massa pandang-dengar yang dibuat 

berdasarkan asas sinematografi dengan direkam pada pita seliloid, pita video, 

piringan video, dan bahan hasil penemuan teknologi lainnya dalam segala bentuk, 

jenis, dan ukuran melalui proses kimiawi, proses elektronik atau dengan tanpa 

suara, yang dapat ditunjukkan dan ditayangkan dengan sistem proyeksi mekanik, 

elektronik, dan lainnya.   

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa film merupakan 

tayangan acara yang bersifat hiburan yang disajikan yang disajikan dalam bentuk 

sekali penayangan dalam durasi tertentu dan rangkaian cerita yang 

menggambarkan kehidupan keadaan sosial seseorang atau kelompok. Saat ini 

pemirsa dapat menyaksikan berbagai film yang mereka gemari di televisi, contoh 

film yang digemari remaja saat ini adalah film yang berjudul Cinta Brontosaurus, 

Iron Man, Habibie dan Ainun, dan lain-lain. Beberapa contoh film tersebut 

mengandung unsur percintaan, action, dan mengandung unsur komedi sehingga 

film tersebut banyak digemari dikalangan remaja.    
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c. Film Kartun atau Film Animasi  

Dunia pertelevisian diwarnai dengan acara-acara tayangan yang bersifat 

informasi dan menghibur. Tayangan televisi menampilkan berbagai acara 

tayangan mulai dari tayangan sinetron, film, berita dan salah satunya adalah film 

kartun atau yang biasa juga disebut dengan film animasi.  

Menurut Ahmadzeni yang dikutip oleh Darmawan (2008:10)  

“Film animasi adalah suatu rangkaian gambar diam secara inbetween 

dengan jumlah yang banyak, bila diproyeksikan akan terlihat seolah-olah 

hidup (bergerak), seperti yang dilihat pada film-film kartun ditelevisi 

maupun dilayar lebar”.  

Sedangkan menurut Darmawan (2008:13)   

“Film animasi merupakan pengolahan gambar diam menajdi gambar 

bergerak yang lebih menarik, interaktif dan tidak menjemukan bagi semua 

orang”.     

Pendapat lain dikemukakan oleh Muhamad Rivai dikutip oleh Darmawan 

(2008:20) 

 “Film animasi adalah salah satu media penyampai pesan yang efektif 

untuk anak, dengan gambar yang menarik dan lucu, perhatian anak akan 

langsung tertuju ke sana sehingga proses pembelajaran dengan 

menggunakan film animasi akan melahirkan suasana yang menyenangkan 

bagi anak”.    

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan film animasi atau film kartun 

adalah suatu rangkaian gambar yang diproyeksikan akan terlihat seolah-olah 

hidup (bergerak), menarik, dan tidak membosankan bagi anak.    

d. Berita  

Berita adalah sebuah informasi yang penting dan menarik perhatian serta 

menarik minat khalayak pendengar. Berita adalah laporan tentang suatu peristiwa, 
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opini, kecenderungan, situasi, kondisi interpretasi yang penting, menarik, masih 

baru dan harus disampaikan secepatnya kepada khalayak yang berisi laporan 

tentang fakta atau ide yang termassa, yang dapat menarik perhatian pembaca, 

karena sesuatu yang luar biasa, penting, mencakup sisi human interest seperti 

humor, emosi dan ketegangan. 

 Menurut Mitchel V. Charnley yang dikutip oleh Onong Uchjana Effendi 

(2004:131) 

 “Berita adalah laporan tercepat mengenai fakta atau opini yang tertarik 

atau penting, atau kedua-duanya bagi sejumlah besar penduduk, pada 

penulisan berita mengandung unsur- unsur 5W + 1H”.  

Pendapat lain dikemukakan oleh J.B Wahyudi (1986:235)  

“Berita adalah sebuah uraian tentang fakta dan atau pendapat yang 

mengandung nilai berita dan yang sudah disajikan melalui media massa 

periodik”.  

Sedangkan menurut W.J.S. Purwadarminta dalam bangunsclan.blogspot.com  

“Berita adalah laporan tentang satu kejadian yang terbaru, berita juga 

dapat didefinisikan sebagai informasi baru tentang kejadian yang baru, 

penting, dan bermakna, yang berpengaruh pada para pendengarnya serta 

relevan dan layak dinikmati oleh mereka”.   

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan berita adalah laporan tentang 

suatu peristiwa yang berisi suatu informasi tentang fakta atau opini yang 

menarik bagi khalayak yang mengandung unsur- unsur 5W + 1H dan 

disebarluaskan melalui media massa (Onong, 2004:131). 
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2.3 Tinjuan Tentang Reality Show  

Reality show genre acara televisi yang menggambarkan adegan yang 

seakan-akan benar-benar berlangsung tanpa skenario, dengan pemain yang 

umumnya khayalak biasa, acara realitas umumnya menampilkan kenyataan yang 

dimodifikasi, seperti menaruh partisipan di lokasi-lokasi eksotis atau situasi-

situasi yang tidak lazim, memancing reaksi tertentu dari partisipan dan melalui 

penyuntingan dan teknik-teknik pasca produksi lainnya (Imelda Bancin.2006). 

 Reality show pertunjukkan yang asli (real), tidak di rekayasa dan tidak 

dibuat-buat, kejadian diambil dari keseharian kehidupan masyarakat apa adanya 

Reality show merupakan salah satu gaya atau aturan dalam pertelevisian yang 

menampilkan “real life” seseorang, reality show juga tidak mengekpos kehidupan 

orang , tetapi juga menjadi ajang kompotisi atau bukan program yang menjahili 

orang (Ranang A,S, 2006).  

Reality Show acara televisi yang menggambarkan adegan yang seakan-

akan benar-benar berlangsung tanpa skenario, dengan pemain yang umumnya 

khalayak biasa, acara realitas umumnya menampilkan kenyataan yang 

dimodifikasi seperti menaruh partisipan di lokasi-likasi eksotis atau situasi-situasi 

yang tidak lazim, memancing reaksi tertentu dari partisipan dan melalui 

penyuntingan dan teknik-teknik pasca produksi lainnya. 

Reality Show pertunjukkan yang asli (real), tidak di rekayasa dan tidak 

dibuat-buat, kejadian yang diambil dari keseharian kehidupan masyarakat apa 

adanya. Reality Show merupakan salah satu gaya atau aturan dalam pertelevisian 
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yang menampilkan “real life” seseorang, reality show juga tidak mengekspos 

kehidupan orang, tetapi juga menjadi ajang kompetisi atau bukan program yang 

menjahili orang. Program reality sebagai perekaman dari kegiatan-kegiatan 

kehidupan seseorang atau grup, usaha untuk menstimulasi kegiatan kehidupan 

nyata melalui berbagai bentuk rekontruksi dramatis dan penggabungan 

kesemuanya itu kedalam suatu program televisi yang dikemas secara menarik 

(Imelda Bancin.2006).  

Stasiun televisi setiap hari menyajikan berbagai jenis program yang 

jumlahnya sangat banyak dan jenisnya sangat beragam. Jenis program itu dapat 

dikelompokkan dalam berbagai jenis diantranya program reality show yang 

sedang popular di Indonesia karena program reality show merupakan program 

yang real tidak direkayasa dan tidak dibuat-buat. Adapun bentuk-bentuk reality 

show adalah (Morisan, 2008:228):  

a. Hidden camera. Merupakan kamera video yang diletakkan tersembunyi 

dan digunakan untuk merekam orang dan aktivitasnya tanpa mereka 

ketahui/menyadarinya. Sebenarnya fungsi Hidden camera digunakan untuk 

pemantauan keamanan pada pertokoan atau bank, tetapi kemudian di 

kembangkan menjadi sebuah tanyangan reality. Program acara Hidden 

camera juga merupakan reality show, produser menggunakan camera 

tersembunyi untuk menangkap aktivitas orang tak terduga dalam situasi 

biasa atau tak masuk akal (absurd).  

b. Compotition show. program ini melibabkan beberapa orang yang saling 

bersaing dalam berkompetisi yang berlangsung selama beberapa hari atau 
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beberapa minggu untuk memenangkan perlombaan, permainan, atau 

pertanyaan. Setiap peserta akan tersingkir satu persatu memulai 

pemungutan suara (voting), baik oleh peserta sendiri ataupun audien. 

Pemenangnya adalah peserta yang paling akhir bertahan. 

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. Pada setiap episode ada satu peminat yang harus disingkirkan. 

d. Fly on the wall. Program yang memperlihatkan kehidupan sehari-hari dari 

seseorang (biasanya orang terkenal) mulai dari kegiatan pribadi hingga 

aktivitas profesionalnya. Dalam hal ini, kamera membuntuti kemana saja 

orang bersangkutan pergi 

e. Mistik. Program yang berkaitan dengan hal-hal supranatural menyajikan 

tanyangan yang terkait dengan dunia gaib, para normal, klinik, praktik 

spiritual magis, mistik kontak dengan roh, dan lain-lain. Program mistik 

merupakan program yang paling digunakan realitasnya. Apakah peserta 

betul-betul melihat makhluk halus atau tidak, dan apakah penampakan itu 

benar- benar ada atau tidak. Acara yang terkait dengan mistik ternyata 

menjadi program yang memiliki audien tersendiri 

Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa Reality Show adalah 

program yang menayangkan suatu realita kehidupan sosial tanpa dibuat-buat dan 

berdasarkan kisah nyata yang mana dalam kehidupan sosial bermasyarakat 
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memiliki perbedaan dari status sosialnya dan diambil dari masyarakat sehari-hari 

orang biasa atau orang awam bukan selebriti. 

2.4 Studi Resepsi 

Analisi resepsi merupakan satu dari berbagai model metode penelitian 

komunikasi kualitatif. Analisis resepsi berfokus pada bagaimana khalayak yang 

berbeda-beda memaknai isi pesan media, sehingga lebih menekankan khalayak 

dari pada isi pesan media itu sendiri. Hal tersebut karena pesan media selalu 

memiliki banyak makna dan harus diinterpretasikan.  Secara metodologi, 

reception analysis termasuk dalam paradigma interpretive konstruktivis, dimana 

menurut Neuman (2000: 71) pendekatan interpretive : 

“is thesystematic analysis of socially meaningful action through the 

direct detailed observationof people in natural settings in order to 

arrive at understandings and interpretations of how people create 

and maintain their worlds”.  

Artinya paradigma interpretif dalam konteks penelitian sosial digunakan untuk 

melakukan interpretasi dan memahami alasan-alasan dari para pelaku terhadap 

tindakan sosial yang mereka lakukan, yaitu cara-cara dari para pelaku untuk 

mengkonstruksikan kehidupan mereka dan makna yang mereka berikan kepada 

kehidupan tersebut.  

Argumen tersebut dikembangkan dalam framework studi qualitative 

empirical reception, yang mana selama dekade lampau telah mempunyai 

kontribusi secara signifikan pada konvergensi antara tradisi penelitian Ilmu Sosial 

dan Humanistik, yang diartikulasikan kembali dalam batasan pemaknaan atau 

penerimaan subyektifitas individu dan aktivitas sosial. Reception analysis bukan 

lah hanya sekedar apa yang lakukan kepada khalayaknya, atau bahkan apa yang 
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khalayak lakukan pada media. Tetapi, pada bagaimana media dan khalayak 

berinteraksi satu sama lain sebagai agen  (Neuman, 2000: 76). 

Reception analysis merujuk pada sebuah komparasi antara analisis tekstual 

wacana media dan wacana khalayak, yang hasil interpretasinya merujuk pada 

konteks, seperti cultural setting dan context atas isi media lain (Jensen, 2003 : 

139).  Khalayak dilihat sebagai bagian dari interpretive communitive yang selalu 

aktif dalam mempersepsi pesan dan memproduksi makna, tidak hanya sekedar 

menjadi individu pasif yang hanya menerima saja makna yang diproduksi oleh 

media massa (McQuail, 1997:19). Reception analysis merupakan studi yang 

mendalam terhadap proses actual dimana wacana dalam media diasimilasikan 

kedalam wacana dan praktik-praktik budaya khalayak. Menurut McQuail (1997), 

reception analysis menekankan pada penggunaan media sebagai refleksi dari 

konteks sosial budaya dan sebagai proses dari pemberian makna melalui persepsi 

khalayak atas pengalaman dan produksi. 

Studi resepsi adalah salah satu studi yang mempelajari tentang khalayak. 

Studi resepsi menitik beratkan pada studi tentang makna, produksi, dan 

pengalaman khalayak dalam hubungannya berinteraksi dengan media baik itu 

lisan ataupun tulisan dan audio visual. Kajian studi resepsi menandaskan pada 

pengalaman khalayak (pendengar, pembaca, ataupun penonton) serta bagaimana 

pemaknaan tersebut diciptakan melalui pengalaman tersebut. Sebagai salah satu 

alternative dalam riset khalayak, kemunculan studi resepsi bukan reaksi terhadap 

metode surve dalam riset khalayak (metode yang paling sering banyak dipakai), 
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tetapi lebih sebagai alternative dari metode analisis teks dalam studi media 

(Neuman, 2000: 76). 

Studi resepsi berupaya menganalisis dengan mengungkapkan apa yang ada 

atau tersembunyi dibalik penutupan audiens. Peneliti berupaya mengungkap 

makna-makna yang ada dalam fenomena tersebut. Menurut hall, ada tiga bentuk 

pembacaan antara penulis teks dan pembaca serta bagaimanaa pesan itu dibaca 

antara keduanya antara lain (McQuail, 1997:24): 

1. Posisi pembaca dominan (domunan hegemonic position).  

Pembacaan pesan yang lebih mendekati dari makna sebenarnya 

yang ditawarkan oleh media. Pembaca dominan atas teks, secara 

hipotesis akan terjadi baik pembuat ataupun pembaca teks 

memiliki ideology yang sama sehingga menyebabkan tidak adanya 

perbedaan pandangan antara pembuat ataupun pembaca. Pada 

posisi ini tidak ada perlawanan dari pembaca karena mereka 

memaknai teks sesuai yang ditawarkan pembuat. 

2. Pembaca yang dinegoisasi (negotiated position).  

Pembaca mengerti makna yang diinginkan dari produsen tetapi 

mereka membuat adaptasi dan aturan sesuai dengan konteks 

dimana mereka berada. Pembacaan ini terjadi ketika ideology 

pembaca yang lebih berperan dalam menafsirkan dan 

mengasosiasikan teks. 

3. Pembaca oposisi (the oppositional position). 
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Pembaca pesan mengerti makna yang diinginkan oleh produsen, 

tetapi mereka menolak tersebut serta memaknai dengan cara 

sebaliknya. Pada posisi ini ideology pembaca berlawanan dengan 

pembuat teks. Pembaca oposisi pada umumnya ditandai dengan 

rasa ketidaksukaan dan ketidakcocokan terhadap teks yang 

dikonsumsi. 




