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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Video sebagai Media Massa 

Video adalah sebuah media audio visual yang mengandalkan indera 

pengdengaran dan penglihatan. Video juga dapat diartikan sebagai teknologi untuk 

menangkap, merekam, memproses, mentransmisikan dan menata ulang gambar 

bergerak. Biasanya menggunakan film seluloid, sinyal elektronik, atau media digital. 

Menurut Cangara (Cangara, 2010: 126), media adalah alat atau sarana yang digunakan 

untuk menyampaikan pesan dari komunikator kepada khalayak, sedangkan pengertian 

media massa sendiri alat yang digunakan dalam penyampaian pesan dari sumber 

kepada khalayak dengan menggunakan alat-alat komunikasi seperti surat kabar, film, 

radio dan televisi. 

Media massa merupakan istilah yang digunakan untuk mempertegas kehadiran 

suatu kelas, media dirancang sedemikian rupa agar dapat mencapai audiens yang 

sangat besar dan luas. Secara tak sengaja media massa yang menerpa audiens 

sekaligus membuat pembentukan masyarakat massa (mass society) dengan 

karakteristik budaya tertentu yakni budaya massa (mass culture, popular culture) 

(Liliweri,2011:874).  

Media Massa adalah sarana komunikasi massa dimana proses penyampaian 

pesan, gagasan, atau informasi kepada orang banyak (publik) secara serentak. Pada 

saat ini video merupakan salah satu media massa yang dimana video dapat menyajikan 

sebuah informasi, pengetahuan dan juga hiburan kepada publik seperti video “Fear 
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and Freedom”. Video ini termasuk media massa karena menyalurkan informasi yang 

ada Myanmar tentang kekerasan terhadap etnis Rohingya. 

2.2  Terpaan Media 

Menurut pendapat Larry Shore dalam mass media for development and 

examination of access, exposure and impact yaitu (kriyantono, 2006:208): 

Media exposure is more complicated than access because its deal not only white 

whether a person is actually range of the particular mass media, but also wheter a 

person is atualy expose to the message. Expose is hearing, seeing, reading or more 

generally experiencing with the least a minimal amount of interest the media message.  

 

Pendapat diatas menegaskan bahwa seseorang yang hanya terlibat dalam 

lingkungan fisik tidak dapat dikatakan mengekspose media. Media exposure akan ada 

apabila khalayak secara sungguh- sungguh membuka diri terhadap pesan- pesan yang 

diberikan media. Bentuk nyata dari media exposure adalah mendengar, melihat, 

menonton, membaca atau ikut membaurkan diri (experiencing) dengan isi media. 

Sehingga dapat dikatakan bahwa media exposure merupakan perilaku khalayak dalam 

menggunakan media. Dengan kata lain dalam bukunya Shore memandang bahwa 

media exposure sebagai perilaku komunikasi.  

Menurut Sari (dalam Kriyantono, 2006 :208) terpaan media dapat 

dioperasionalisasikan dengan jenis media yang digunakan, frekuensi penggunaan, 

maupun durasi penggunaan. Oleh karena itu terpaan media dapat diukur dengan 

frekuensi, durasi dan intensitas, sehingga mengukur terpaan video Fear and Freedom 

Rohingya di YouTube dapat dijabarkan sebagai berikut : 
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1. Frekuensi adalah banyaknya pengulangan menonton video rohingya di 

YouTube. Hal ini dapat berlangsung dalam frekuensi yang berbeda-

beda, bisa setiap hari, seminggu sekali atau pun sebulan sekali, 

tergantung dari masing-masing individu. Dalam penelitian ini, 

frekuensi diukur dengan berapa kali seseorang menonoton video 

rohingya  di YouTube dalam sebulan.  

2. Intensitas adalah tingkat perhatian. Dalam penelitian ini diukur dengan 

apakah seseorang tersebut memperhatikan secara detail semua aspek 

visual yang ada pada video Fear and Freedom Rohingya di YouTube. 

2.3  Persepsi  

2.3.1 Pengertian Persepsi 

Menurut Thoha (2002;231) persepsi adalah suatu proses kognitif yang dialami 

oleh setiap orang didalam memahami informasi mengenai lingkungannya baik melalui 

penglihatan, pendengaran, penghayatan dan penciuman. Walgito (2010;87) 

berpendapat bahwa persepsi merupakan proses yang didahului oleh proses 

pengindraan yaitu merupakan proses dimana diterimanya stimulus oleh individu 

melalui alat indra atau juga disebut sensor. Sedangkan menurut Devito dalam Mulyana 

(2010;180) persepsi merupakan proses yang menjadikan seseorang sadar akan 

banyaknya stimulus yang mempengaruhi indra seseorang.  

Persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa atau hubungan- hubungan 

yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan (Rakhmat, 

2007;51). Persepsi adalah suatu proses memilih, mengorganisasikan dan menafsirkan 
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lingkungan sekitar dan proses tersebut mempengaruhi tindakan seseorang. Persepsi 

merupakan inti dari suatu komunikasi, karena jika persepsi tidak akurat maka tidak 

memungkinkan seseorang untuk berkomunikasi secara efektif. Persepsi menentukan 

seseorang untuk memiliki suatu pesan dan mengabaikan pesan yang lain. Persepsi 

terhadap lingkungan fisik berbeda dengan persepsi terhadap lingkungan sosial. 

Persepsi terhadap objek melalui lambang- lambang fisik, sedangkan persepsi terhadap 

seseorang melalui lambang verbal dan non verbal. Persepsi terhadap objek 

menanggapi sifat dari luar,sedangkan persepsi terhadap manusia meliputi sifat dari 

dalam seperti perasaan, motif dan juga harapan (Muyana, 2010;184).  

Berdasarkan pejelasan diatas, persepsi merupakan bagaimana seseorang 

melihat, berpendapat atau menilai sesuatu menurut cara pandang masing-masing 

sesuai dengan pesan yang diterima. Seperti halnya konflik rohingya yang disampaikan 

oleh media. Media memberikan informasi yang secara tidak langsung mempengaruhi 

masyarakat melalui pesan-pesan yang disampaikan mengenai konflik tersebut. 

Sehingga timbul pandangan-pandangan yang berbeda diantara masyarakat, bisa hal 

positif ataupun hal negatif.  

2.3.2 Syarat Terjadinya Persepsi 

Proses terjadinya persepsi pada diri individu tidak langsung begitu saja, namun 

melalui suatu proses. Proses persepsi adalah peristiwa dua arah yaitu sebagai hasil aksi 

dan reaksi. Menurut Walgito (2010: 54) terjadinya persepsi melalui suatu proses yaitu 

melalui beberapa tahap sebagai berikut: 
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a. Adanya objek yang dipersepsi , objek dapat timbul karena stimuli yang 

ditangkap oleh indera. Stimulus yang datang dari luar mengenai 

langsung alat indra dan yang dari dalam mengenai syaraf penerima 

yang bekerja sebagai reseptor.  

b. Alat indra atau reseptor, yaitu alat unutuk menerima stimulus.  

c. Adanya perhatian, tanpa adanya perhatian persepsi tidak akan terjadi 

karena hal ini merupakan hal yang utama untuk melakukan persepsi. 

Dapat dikatakan bahwa dalam persepsi ada hal-hal yang bersifat fisik atau 

kealaman, fisiologis, dan psikologis.  

2.3.3 Faktor yang Mempengaruhi Persepsi 

Menurut Thoha (2002: 154), faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi 

seseorang adalah sebagai berikut : 

1. Faktor internal: perasaan, sikap dan kepribadian individu, prasangka, 

keinginan atau harapan, perhatian (fokus), proses belajar, keadaan fisik, 

gangguan kejiwaan, nilai dan kebutuhan juga minat dan motivasi. 

2. Faktor eksternal: latar belakang keluarga, informasi yang diperoleh, 

pengetahuan dan kebutuhan sekitar, intensitas, ukuran, keberlawanan, 

pengulangan gerak, hal-hal baru dan familiar atau ketidakasingan suatu 

objek. 

2.3.4 Jenis jenis persepsi  

Menurut Irwanto(1994;71), dalam Psikologi umum terdapat dua jenis persepsi, 

antara lain: 
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a) Persepsi positif, yaitu persepsi yang menggambarkan segala pengetahuan dan 

tanggapan dengan upaya pemanfaatannya. 

b) Persepsi negatif, yaitu persepsi yang menggambarkan segala pengetahuan dari 

tanggapan yang tidak berjalan dengan objek persepsi. Hal ini akan diteruskan 

dalam suatu sikap yang bermakna penolakan dan menentang terhadap segala 

objek.  

2.3.5 Proses Terjadinya Persepsi  

Persepsi merupakan proses psikologis yang kompleks yang juga melibatkan 

aspek fisiologis. Proses psikologis yang terlibat dimulai dari adanya aktivitas memilih, 

mengorganisasi dan menginterpretasikan sehingga khalayak dapat memberikan makna 

terhadapsuatu objek. Menurut Suryani (2012;102) Proses persepsi dapat digambarkan 

seperti berikut :  
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Gambar diatas memperlihatkan bahwa terdapat tiga proses penting dalam 

persepsi yaitu menseleksi (memilih) stimuli, mengorganisasikan dan 

menginterpretasikan stimuli tersebut agar memiliki arti atau makna.  

A. Seleksi  

Proses persepsi diawali dengan adanya stimuli yang mengenai panca indra 

dan disebut dengan sensasi. Seleksi dipengaruhi oleh 4 prinsip, antara lain:  

1. Selective exposure  

Khalayak akan memilih tayangan yang ingin dilihatnya. Tidak semua 

tayangan yang mengenai dirinya akan dipilih. Berbagai informasi yang 

ada diingatannya akan mempengaruhi pemilihannya.  

2. Selective attention  

Khalayak  memperhatikan stimuli secara sengaja maupun tidak sengaja. 

Khalayak akan aktif mencari informasi mengenai suatu hal dari 

berbagai sumber informasi.  

3. Perceptual Defence 

Khalayak secara tidak sadar akan melindungi dirinya dari stimuli yang 

dianggap dapat membahayakan dirinya.  

4. Peceptual Blocking  

Khalayak akan melindungi dirinya dari serbuan stimuli yang 

mengenainya. Khalayak menahan berbagai stimuli sesuai dengan 

kesadarannya.  
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B. Pengorganisasian 

Setelah khalayak memilih tayangan yang akan diperhatikan, khalayak 

mengorganisasikan stimuli yang ada. Khalayak menghubungkan stimuli 

supaya dapat diinterpretasikan dan mempunyai makna. prinseip penting dalam 

perngorganisasian adalah :  

1).  Figure and ground (gambar dan latar belakang) 

Stimuli yang diperhatikan akan mudah diberi makna jika khalayak 

menghubungkan gambar dengan dasar, mengaitkan konteksnya sehingga 

memunyai makna.  

2)  Grouping (Pengelompokkan)  

 Khalayak cenderung melakukan pengelompkan objek stimuli apabila 

terdapat kemiripan menjadi satu kelompok. 

3). Closure (Kecenderungan untuk Menutup)  

Menurut Gestalt, khalayak cenderung menanggapi secara keseluruhan, 

oleh karena itu ada dorongan pada khalayak untuk mengisi stimuli yang 

ada supaya menjadi menyeluruh. 

C. Interpretasi 

Setelah khalayak mengorganisir stimuli yang ada dan mengaitkan 

informasi, khlayak menginterpretasikan atau membei arti stimuli tersebut. Pada 

tahap ini khalayak secara sadar atau tidak mengaitkan informasi yang dimiliki 

supaya mampu memberikan makna yang tepat. Stimuli yang tidak jelas atau 

ambigu seringkali menyulitkan konsumen untuk menginterpretasikan, bahkan 
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terjadi kesalahan dalam pemberian makna. berikut merupakan penyebab 

kesalahan dalam interpretasi : 

1. Penampilan fisik  

2. Stereotip  

3. Isyarat atau tanda yang tidak relevan  

4. Kesan pertama  

5. Meloncat pada kesimpulan  

6. Efek halo  

2.4 Hubungan antara Terpaan Media dan Persepsi 

Terpaan media merupakan suatau keadaan dimana khalayak terkena dampak 

pesan- pesan yang disebarkan oleh suatu media. Menurut ardianto (2014:168), terpaan 

media diartikan sebagai kegiatan mendengar, melihat dan membaca pesan-pesan 

media ataupun mempunyai pengalaman dan perhatian terhadap pesan tersebut yang 

dapat terjadi pada individu atau kelompok. Salah satu fungsi dari terpaan media 

sebagai ukuran dalam berkomunikasi adalah untuk berusaha mencari data khalayak 

tentang penggunaan media baik jenis media, frekuensi penggunaan maupun durasi 

penggunaan. Terdapat beberapa jenis media yang dapat digunakan untuk 

menyampaikan. pesan-pesan tertentu yang meliputi media audio, audio visual, media 

cetak dan media online. Dan beberapa dekade ini media online dengan sistem audio 

visual berkembang secara pesat dikalangan khalayak ramai. Salah satu media online 

yang berbasis audio visual yang banyak diminati adalah YouTube, dimana didalam 
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platform tersebut terdapat ungguhan video Fear and Freedomyang menggambarkan 

tentang konflik rohingya yang ada di Myanmar.  

Dalam penelitian ini, objek yang menonton video Fear and Freedom Rohingya 

dapat dikatakan terpapar terpaan pesan yang ingin disampaikan oleh conten maker 

tentang konflik rohingya di Myanmar. Menonton video Fear and Freedom Rohingya 

dapat berhubungan dengan persepsi seseorang, semakin sering seseorang terpapar isi 

pesan media, semakin tinggi pula persepsi yang akan terbentuk oleh masing- masing 

Individu.  

2.5 Efek Media terhadap Persepsi 

Media merupakan salah satu sarana untuk menyampaikan suatu pesan. 

Menurut Raymond dalam Mulyana (2010:68) komunikasi merupakan proses 

menyortir, memilih, dan mengirimkan simbol- simbol sedemikian rupa sehingga 

membantu pendengar membangkatikan makna atau respons dari pikirannya yang 

serupa dengan yang dimaksudkan komunikator. Media yang sering dipilih dan 

digunakan oleh khalayak adalah media baru. Dalam penggunaannya, media diterima 

melalui panca indera. Seperti ketika seseorang menonton tayangan video Fear and 

Freedom Rohingya yang ada di YouTube, artinya seseorang tersebut telah melewati 

proses komunikasi dengan melihat dan juga mendengar.  

Media dapat membentuk pandangan atau opini seseorang. Salah bentuk media 

baru yang beberapa dekade ini bertumbuh dengan pesat adalah internet yang kini 

menjadi salah satu kebutuhan primer seseorang dalam mencari informasi, danjuga 

hiburan. Didalam internet sendiri menawarkan banyak variasi media yang dapat 
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diakses oleh para penggunanya,bukan hanya dalam bentuk teks. Salah satu media yang 

paling banyak diakses para pengguna internet adalah media berupa video. Ketertarikan 

individu terhadap media dapat memberikan perubahan kognitif, afektif dan juga 

konatif, antara lain (Rakhmat 2007:202):  

1. Efek Kognitif  

Salah satu efek rnedia rnassa pada tingkat kognitif tidak rnernberikan efek 

kornunikasi yang bersifat langsung kepada khalayak, akan tetapi 

rnernpengaruhi rnanusia dalarn rnengorganisasikan cara pandang terhadap 

lingkungan. Hal ini lah yang dapat rnernpengaruhi pola pikir rnanusia dalarn 

rnengarnbil keputusan untuk berperilaku.   

2. Efek Afektif  

Efek afektif bukan hanya memberikan informasi atupun peristiwa, akan 

tetapi khalayak diharapkan turut merasakan iba, sedih, gernbira, marah dan 

sebagainya. Perasaan gernbira tidak dapat diukur dengan tawa yang keras 

ketika rnelihat adegan yang lucu, namun terdapat beberapa faktor yang dapat 

mempengaruhi intensitas rangsangan emosional pesan media massa, antara 

lain:  

a) Suasana emosional, ketika individu menyaksikan tayangan akan 

dipengaruhi oleh suasana emosional. Adegan lucu dapat membuat tawa 

jika menonton dengan keadaan senang.  

b) Skema Kognitif, adalah naskah yang ada didalam pikiran individu yang 

menjelaskan alur peristiwa. 
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c) Suasana Terpaan (setting exposure), merupakan kepercayaan yang 

dibangun setelah melihat sebuah tayangan. 

d) Predisposisi Individual, tanggapan terhadap tayangan yang disaksikan 

berdasarkan karakteristik individu, seperti melankolis, periang dan lainnya. 

e) Faktor Identifikasi, menunjukkan sejauhmana seseorang merasa terlibat 

dengan tokoh yang ditonjolkan dalam media massa.  

3. Efek Konatif 

Media massa memiliki efek yang kuat hingga pada tahap perilaku atau bisa 

disebut juga efek behavioral. Efek konatif merupakan akibat yang tirnbul pada 

diri khalayak dalarn bentuk perilaku, tindakan atau kegiatan. Media 

memberikan informasi kepada khalayak yang kemudian diproses dalam otak 

sebagai informasi atau pengetahuan baru, kemudian menghasilkan rasa sedih, 

senang bahkan iba, dan direpresentasikan pada tindakan yang nyata.  

2.6 Teori S-O-R    

Dalam penelitian ini menggunakan teori S-O-R (Stimulus, Organism, Respon), 

objek materialnya adalah manusia yang jiwanya meliputi komponen- komponen 

seperti sikap, opini, perilaku, kognisi, afeksi dan konasi (effendi. 2003:254). Menurut 

stimulus responini, efek yang ditimbulkan adalah reaksi khusus terhadap stimulus 

khusus, sehingga seseorang dapat mengharapkan dan memperkirakan kesesuaian 

antara pesan dan reaksi komunikan (effendi.2003:254). Media massa menimbulkan 

efek yang terarah, segera dan langsung terhadap komunikasn, jadi unsur dalam teori 

ini adalah :  
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a. Pesan (stimulus) 

b. Komunikan (organism) 

c. Efek (Response) 

Stimulus meupakan rangsangan atau dorongan sehingga unsure stimulus dalam 

teori ini adalah video Fear and Freedom rohingya. Sedangkan organism adalah 

penerima atau komuniakan dalam penelitian ini adalah pelajar SMA Negeri 4 Malang. 

Dan efek atau response merupakan reaksi yang didapat setelah mendapatkan stimulus 

dalam hal ini adalah persepsi. Stimulus atau pesan yang disampaikan kepada 

komunikan terdapat dua kemungkinan, yakni diterima dan ditolak. Komunikasi akan 

berlangsung jika ada perhatian komunikan. Proses berikutnya komunikan mengerti. 

Kemampuan komunikan inilah yang melanjutkan proses berikutnya sehingga timbul 

efek dari sebuah pesan yang telah disampaikan. Teori ini mendasarkan asumsi bahwa 

efek atau respon tergantung dari rangsangan (stimulus).  

2.7 Kerangka Pikiran  

  Kerangka pikiran bertujuan untuk menjelaskan dan memprediksi fenomena. 

Pada penelitian ini, teori jarum hipodermik diharapkan mampu menjelaskan hubungan 

antara terpaan menonton video Fear and Freedom Rohingya atau variabel X dan 

persepsi pelajar tentang umat Buddha di malang (variabel Y).  

 

 

 

Gambar 2.2 Kerangka Pikiran 
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2.8 Definisi Konseptual dan Operasional 

2.8.1 Definisi Konseptual 

Menurut Singarimbun dan effendi (2008:43) definisi  konseptual adalah 

pemaknaan dari konsep yang digunakan, sehingga memudahkan peneliti 

mengoperasikan konsep di lapangan. Untuk memperjelas penguraian lebih lanjut 

dalam penulisan, maka perlu adanya penjelasan mengenai beberapa pengertian atau 

istilah yang berkaitan dengan pokok pembahasan.  

a. Terpaan Video Fear and Freedom Rohingya  

Terpaan merupakan keadaan dimana seseorang diterpa oleh pesan media. 

Dalam penelitian ini, terpaan diukur dengan frekuensi dan intensitas dari 

seseorang dalam menonton video Fear and Freedom Rohingya di YouTube, 

hal tersebut berlangsung dalam tingkatan yang berbeda tergantung dari 

individu seseorang. 

b. Persepsi  

   Menurut Devito dalam Mulyana (2010;180) persepsi adalah proses yang 

memungkinkan suatu organisme menerima dan menganalisis informasi. Dalam 

penelitin ini, persepsi meliputi pengalaman dan penilaian pelajar ketika diterpa oleh 

video Fear and Freedom Rohingya tentang umat Buddha di Malang.  

2.8.2 Definisi Operasional 

Setelah pendefinisian secara konseptual, maka definisi-definisi tersebut harus 

dijabarkan dalam satuan-satuan pengukuran yang disebut indikator, agar dapat 

dioperasinalkan. Menurut Singarimbun dan Efendi (2008:46), definisi operasional 



21 
 

merupakan suatu informasi ilmiah yang amat membantu penulis. Dari informasi 

tersebut, peneliti dapat mengetahui cara untuk mngukur variabel yang digunakan.  

a. Variabel Bebas (X) 

Variabel bebas adalah variabel yang menentukan arah atau perubahan 

tertentu pada variabel tergantung (Bungin. 2011:72)Dalam penelitian ini 

yang menjadi variabel bebas adalah terpaan video Fear and Freedom 

Rohingya di YouTube . Sebagai Indikator dalam variabel tersebut adalah :  

1). Frekuensi menonton video rohingya di YouTube 

2). Intensitas dalam menonton video Fear and Freedom Rohingya di 

YouTube 

b. Variabel Terikat (Y)  

Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas 

(Bungin.2011:72). Dalam penelitian ini, variabel terikat adalah persepsi 

pelajar SMAN 4 Malang tentang umat Buddha di Malang. Adapun 

indikator yang menjadi ukuran adalah :  

Tabel 2.1 Definisi Operasional Variabel 

VARIABEL INDIKATOR ITEM SKALA 

DATA  

SUMBER  

 (X) Terpaan 

video 

rohingya di 

YouTube  

-Frekuensi 

menonton 

video 

rohingya di 

YouTube 

 

 

-Jumlah video rohingya 

di YouTube yang 

ditonton dalam satu 

bulan  

 

Semuanya 

menggunakan 

Skala Data 

Likert, 

dimana 

pilihan A 

diberi skor 5, 

dst.  

Angket  
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 -Intensitas 

menonton 

video 

rohingya di 

YouTube  

-Lama waktu yang 

digunakan untuk sekali 

menonton video 

rohingya  

 

-Perhatian pada pelaku 

dalam video Fear and 

Freedom Rohingya  

 

 

-Perhatian pada korban  

dalam video Fear and 

Freedom Rohingya 

 

-Perhatian pada narasi  

dalam video Fear and 

Freedom Rohingya 

 

-Perhatian pada dialog 

kekerasan dalam video  

Fear and Freedom 

Rohingya 

 

-Perhatian kepada 

adegan kekerasan dalam 

video Fear and Freedom 

Rohingya 

 

-Perhatian kepada rumah 

yang dibakar dalam 

video Fear and Freedom 

Rohingya 

 

-Perhatian kepada 

narasumber dalam video 

Fear and Freedom 

Rohingya 

  

(Y) Persepsi 

Pelajar 

SMAN4 

Malang 

terhadap 

Umat 

Pengalaman  Pengalaman mengenal 

umat Buddha di Malang  

Semuanya 

menggunakan 

Skala Data 

Likert, 

dimana 

pilihan A 

Angket  
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2.9 Hipotesis 

Berdasarkan permasalahan dan landasan teori yang telah diuraikan maka hipotesis 

yang dapat dikemukakan adalah sebagai berikut : 

H1 : Ada pengaruh tepaan video Fear and Freedom Rohingya terhadap persepsi 

pelajar SMAN 4 Malang pada umat Buddha di Malang 

 H0 : Tidak ada pengaruh terpaan video Fear and Freedom Rohingya terhadap 

persepsi pelajar SMAN 4 Malang pada umat Buddha Malang 

Buddha di 

Malang 

diberi skor 5, 

dst. 

Penilaian -Penilaian  tentang umat 

Buddha di Malang 


