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BAB II 

KERANGKA TEORI 

 

2.1 Televisi sebagai Media Komunikasi Massa 

Ungkapan Harold D. Lasswell (1984) yang dikutip oleh Kuswandi 

(1996: 17) tentang proses komunikasi yang berbunyi: “who (siapa), says 

what (mengatakan apa), in which channel (melalui saluran apa), to whom 

(untuk siapa), and with what effect (dengan efek apa)?”, secara langsung 

menjelaskan bahwa proses komunikasi memerlukan media. Dalam hal ini, 

salah satu media elektronik yang dapat digunakan sebagai komunikasi 

massa adalah televisi. 

Sebagai media elektronik, segala informasi yang disampaikan 

kepada audiens tidak dapat didengar dan dilihat kembali karena prosesnya 

yang begitu cepat. Sehingga audiens harus fokus mendengar dan melihat 

pesan-pesan yang disampaikan televisi. Melihat sifat televisi seperti itu, 

maka dalam menyampaikan isi pesan harus dengan singkat dan jelas, cara 

penyampaian kata per kata harus benar, dan intonasi suara serta artikulasi 

harus tepat dan baik (Kuswandi, 1996: 18). Hal ini dikarenakan untuk 

menghindari terjadinya kesalahpahaman dalam menangkap sebuah 

informasi yang ditayangkan. 

Televisi sebagai salah satu media komunikasi massa memiliki 

karakteristik beroperasi secara linier atau satu arah (linear communication). 

Artinya, semua muatan berupa berita, informasi, hiburan, dan pendidikan 

yang singkat, padat, jelas, dan santun disampaikan secara satu arah sehingga 
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umpan balik (feedback) dari audiens tidak dapat diperoleh saat itu juga. 

Dengan kata lain, audiens dianggap pasif karena hanya menerima pesan-

pesan tersebut tanpa bisa merespon secara langsung (Oramahi, 2015: 7). 

2.1.1 Segmentasi Audiens Televisi 

Ketika banyak jumlah stasiun televisi yang muncul, suatu 

program acara tidak bisa menjangkau seluruh masyarakat dari 

berbagai kalangan. Stasiun televisi harus memilih segmentasi 

audiens mana saja yang diinginkan. Dengan mengetahui dan 

memahami siapa audiensnya, maka stasiun televisi dapat 

menentukan bagaimana cara menjangkaunya dan memenuhi 

program acara yang audiens butuhkan. 

Melalui teknik riset seperti ini, stasiun televisi menjadi tahu 

desain program siaran seperti apa yang dapat memuaskan keinginan 

para audiens sehingga menjaga audiens agar tidak berpaling ke 

program siaran lainnya dari pesaing. Dengan kata lain, stasiun 

televisi ingin memberikan pelayanan yang terbaik untuk audiensnya 

tersebut. 

Berikut ini merupakan pembagian segmentasi audiens 

menurut Morissan (2009: 170-181): 

a) Segmentasi Demografis 

Segmentasi berdasarkan karakteristik demografis seperti usia, 

jenis kelamin, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, pendapatan, 

agama, suku dan kebangsaan. Biasanya data kependudukan ini 

dibutuhkan bagi para pemasang iklan untuk mengetahui kapan 
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sebaiknya iklan ditayangkan dan menentukan siapa bintang 

iklannya. Dalam hal ini, stasiun televisi harus menyediakan 

program yang sesuai dengan kebutuhan iklan tersebut sehingga 

pesan dalam iklan dapat ditangkap dengan jelas. 

b) Segmentasi Geografis 

Segmentasi yang membagi audiens berdasarkan wilayahnya. 

Segmentasi ini dilakukan karena audiens memiliki kebiasaan 

yang berbeda-beda berdasarkan tempat tinggal mereka. Wilayah 

tersebut mencakup pulau, provinsi, kota, maupun desa. Setiap 

wilayah dipercaya dapat mempengaruhi karakter audiens yang 

berada dalam suatu wilayah tertentu. 

c) Segmentasi Geodemografis 

Geodemografis merupakan gabungan dari segmentasi 

demografis dan geografis. Audiens yang bertempat tinggal di 

wilayah geografis tertentu dipercaya mempunyai karakter 

demografis yang sama. Namun, wilayah geografis tersebut harus 

dipersempit kembali, seperti kawasan perumahan elit dan 

kawasan perkampungan. 

d) Segmentasi Psikografis 

Segmentasi ini berdasarkan life style dan kepribadian manusia. 

Perilaku seseorang dipengaruhi oleh gaya hidup mereka yang 

selektif dalam memilih sesuatu. Gaya hidup ini mencerminkan 

bagaimana audiens memutuskan pilihan program yang 

dikonsumsi sesuai dengan kebutuhan mereka.  
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2.1.2 Format Acara Televisi 

Menurut Naratama (Djamal dan Andi, 2011: 168), sebuah 

kunci kesuksesan suatu program televisi ketika menentukan format 

acara televisi tersebut. Pengertian format acara televisi menurut 

Naratama adalah sebuah rancangan yang mendasar mengenai suatu 

konsep acara televisi yang akan dijadikan sebagai landasan 

kreativitas dan desain produksi yang dibagi menjadi beberapa 

kriteria sesuai dengan tujuan sasaran audiens dalam acara tersebut. 

Format acara televisi antara lain: 

a) Drama (fiksi), bersifat timeless dan imajinatif: tragedi, aksi, 

komedi, cinta/romantisme, legenda, horor. 

b) Nondrama (non fiksi), bersifat timeless dan faktual: musik, kuis, 

talk show, variety show, magazine show, repackaging, game 

show, talent show, competition show. 

c) Berita (news), bersifat aktual dan faktual: berita, sport, features, 

current affairs program, magazine news. 

 

2.2 Produksi Pesan dalam Televisi 

Pesan merupakan unsur terpenting di dalam proses komunikasi. 

Suatu proses komunikasi tentu mempunyai suatu pesan yang ingin 

disampaikan komunikator (pengirim pesan) kepada komunikan (penerima 

pesan). Begitupun dalam media massa seperti televisi, contoh proses 

komunikasi ini dapat dilihat ketika pembaca acara sebagai komunikator 

sedang menyampaikan pesan berupa sebuah berita kecelakaan kepada 
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penonton di rumah yang menjadi komunikan. Televisi sebagai komunikasi 

massa menyebarkan pesan secara terbuka, artinya pesan yang ingin 

disampaikan ditujukan untuk semua orang dan tidak ditujukan untuk 

sekelompok orang tertentu. Oleh karena itu, pesan komunikasi massa 

bersifat umum (Ardianto, 2012: 8). 

Pesan merupakan seperangkat simbol verbal dan nonverbal yang 

mewakili perasaan, nilai, gagasan atau tujuan komunikator (Mulyana, 2014: 

70). Singkatnya, pesan adalah apa yang dikomunikasikan oleh pengirim 

kepada penerima.  Pesan komunikasi terdiri atas isi pesan (the content of the 

message) dan lambang (symbol). Isi pesan bisa satu, namun simbol yang 

digunakan dapat beragam. Lambang yang dapat digunakan untuk 

menyampaikan isi pesan komunikasi ialah bahasa, gambar, warna, gesture, 

dan sebaginya (Effendy, 2004: 37-38). 

2.2.1 Simbol Pesan 

Pesan dalam proses komunikasi tidak lepas dari apa yang 

disebut simbol dan kode, karena pesan yang disampaikan oleh 

komunikator kepada komunikan terdiri atas rangkaian simbol dan 

kode. Simbol adalah lambang yang dimiliki suatu objek, sedangkan 

kode adalah rangkaian simbol yang tersusun dan memiliki 

makna/arti (Cangara, 2009: 98). Media televisi menggunakan simbol 

yang termasuk di dalamnya berupa komposisi warna, gambar 

bergerak, teknik pencahayaan, dan tata suara (Ardianto, 2012: 34). 

Menurut Cangara (2012: 99-103), pada dasarnya jenis simbol 

dan kode pesan terbagi menjadi dua macam, yakni pesan verbal dan 
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pesan non verbal. Pesan verbal adalah jenis pesan yang disampaikan 

melalui bahasa, baik melalui lisan maupun tulisan sehingga mudah 

dipahami isi pesan tersebut oleh komunikan. Sementara pesan non 

verbal merupakan bahasa isyarat atau bahasa diam (silent language). 

Dengan begitu, jenis pesan non verbal tidak menggunakan kata-kata 

secara langsung, tetapi isi pesan dapat dipahami oleh komunikan 

melalui gerak-gerik, tingkah laku, mimik wajah atau ekspresi muka 

komunikator. 

2.2.2 Isi Pesan 

Isi pesan merupakan apa yang dikatakan oleh komunikator. 

Isi pesan berkaitan dengan karakteristik pesan yang disampaikan dan 

juga cara penyampaian pesan tersebut. Tidak semua komunikan 

menyadari bahwa pesan yang sama memiliki arti yang berbeda jika 

disampaikan dengan cara yang berbeda pula, dan pesan yang sama 

dapat menimbulkan pengaruh berbeda jika disampaikan oleh 

komunikator yang berbeda (Mulyana, 2014: 109-110).  

Dalam media televisi, bahkan ambilan (shot), sudut 

pengambilan (angle) dan gerakan (motion) kamera televisi ternyata 

menimbulkan pengaruh yang berbeda pada penonton. Misalnya, 

close up mengesankan keintiman dan untuk menangkap kesan 

emosional tokoh yang ditayangkan; medium shot menunjukkan 

hubungan perorangan, kesan objektif, netral dan tidak memihak; 

gerakan kamera yang lambat menimbulkan kesan lembut dan 
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romatis, sedangkan gerakan kamera yang cepat menimbulkan kesan 

yang dramatis (Mulyana, 2014: 111). 

2.2.3 Bentuk Pesan 

Selain simbol dan isi pesan, terdapat satu komponen lain 

dalam suatu pesan. Deddy Mulyana (2014: 70) dalam bukunya Ilmu 

Komunikasi Suatu Pengantar mengatakan bahwa pesan mempunyai 

tiga komponen: makna, simbol ini digunakan untuk menyampaikan 

makna, dan bentuk atau organisasi pesan. Bentuk atau wujud pesan 

adalah sesuatu yang membungkus inti pesan itu sendiri, komunikator 

memberi wujud nyata agar komunikan tertarik akan isi pesan di 

dalamnya (academia.edu).  

Dalam media televisi, konten atau materi siaran dalam 

program-program siaran yang ditayangkan menjadi bentuk pesan 

yang ingin disampaikan kepada komunikan atau penontonnya. 

Melalui bentuk pesan berupa beragam jenis program siaran tersebut, 

membuat komunikan tertarik untuk terus menggunakan televisi 

sebagai media komunikasi massa. 

Bentuk-bentuk pesan menurut Widjaja (2000: 32) dapat 

terbagi menjadi tiga bagian, yakni: 

a) Informatif 

Pesan yang bersifat memberikan fakta sebanyak-

banyaknya dan mendalam dari berbagai sumber, sehingga pesan 

yang disampaikan tidak menimbulkan suatu isu belaka, kabar 
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bohong, dan kehebohan di masyarakat. Audiens pun dapat 

mengambil kesimpulan dan keputusan sendiri. 

b) Persuasif 

Pesan yang berisikan ajakan/bujukan dengan 

memberikan pengertian berupa penjelasan, sehingga akan 

menyadarkan audiens untuk melakukan suatu hal atau bertindak 

(perubahan sikap). Namun, perubahan sikap tersebut diterima 

atas kesadaran sendiri atau bukan sebuah paksaan. 

c) Koersif 

Penyampaian pesan yang bersifat memaksa. Pesan 

disampaikan dengan penekanan-penekanan sehingga audiens 

mengikuti pesan tersebut. Pesan ini berupa perintah, instruksi, 

imbauan, dan sebagainya. 

2.2.4 Bentuk Konstruksi Pesan dalam Televisi 

Konstruksi pesan dapat didefinisikan sebagai suatu 

pemikiran/penalaran yang bersifat abstrak dalam membuat 

kesimpulan umum atau suatu makna dari hal-hal yang khusus. 

Singkatnya, konstruksi pesan itu generalisasi untuk membangun 

suatu makna kepada orang lain. 

Televisi sebagai alat komunikasi massa mempunyai pengaruh 

yang besar dalam membentuk konstruksi pesan yang dihasilkan 

melalui program siaran. Beragam program siaran yang ditayangkan 

akan menghasilkan beragam pesan pula kepada audiens atau 
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penontonnya. Pesan-pesan tersebut dapat berupa informasi yang 

mendidik hingga menghibur audiens.  

Morissan dalam bukunya Manajemen Media Penyiaran 

(2009: 208-220) membagi jenis program menjadi: 

 

Gambar 2.1 Jenis program televisi 

Sumber: Morissan, 2009: 215 

1) Program informasi adalah segala jenis siaran yang bertujuan 

untuk menambah pengetahuan serta menjawab rasa 

keingintahuan dan penasaran audiens akan suatu hal yang 

sedang terjadi. Program informasi dibagi menjadi dua bagian, 

yaitu: 

a) Berita Keras (Hard News) 

Hard news merupakan berita yang harus segera 

ditayangkan oleh media agar informasi penting tersebut 

dapat secepatnya diketahui audiens. Jenis berita yang 

termasuk dalam hard news, yaitu: 

Straight News: berita “langsung” yang disampaikan secara 

singkat menggunakan 5W+1H. informasi yang disampaikan 
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hanya bagian-bagian penting saja, tidak secara detail. Jika 

tidak cepat disampaikan, berita akan basi. 

Feature: berita yang memberikan informasi lebih ringan 

seperti wisata kuliner dan tempat liburan yang bisa 

dikunjungi. Feature mengandung informasi yang unik, khas, 

aneh sehingga menarik perhatian audiens. 

Infotainment: berisi informasi yang menghibur. Biasanya 

digunakan untuk memberitakan kehidupan public figure. 

Berita tersebut dianggap penting terlebih jika 

menghebohkan, maka harus segara ditayangkan agar tidak 

basi. 

b) Berita Lunak (Soft News) 

Soft news merupakan berita yang tidak harus 

ditayangkan segera mungkin, berita yang penting dan 

menarik dikupas secara mendalam dan detail. Berikut yang 

termasuk dalam soft news: 

Current Affair: berita yang sebelumnya ditayangkan dalam 

hard news tetapi dibahas kembali secara mendalam. Selama 

masyarakat masih tertarik akan suatu isu, maka current 

affair dapat ditayangkan. 

Magazine: program yang memberikan informasi ringan 

secara lebih dalam dan ditayangkan terpisah dengan 

program berita. Topik yang digunakan sama dengan seperti 

yang ada dalam magazine.  
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Dokumenter: program informasi yang bersifat mendidik, 

memberikan pembelajaran dengan menarik. Biasanya 

menggambarkan kehidupan nyata yang benar-benar terjadi. 

Talk Show: program perbincangan yang dipandu oleh 

pembawa acara dengan mendatangkan narasumber sebagai 

orang yang memiliki pengalaman dan ahli dalam topik atau 

isu yang dibahas. 

2) Program hiburan adalah segala jenis siaran yang memiliki tujuan 

untuk menghibur audiens dengan berbagai bentuk acara yang 

disajikan. Macam-macam program hiburan antara lain: 

a) Drama 

Drama merupakan program yang menceritakan 

kehidupan para tokoh dengan karakter yang diperankan dan 

terdapat berbagai konflik yang melibatkan emosi. Berikut 

yang termasuk dalam program drama: 

Sinetron (sinema elektonik): tayangan televisi yang 

menyuguhkan drama yang diangkat dari kisah nyata 

maupun buatan melalui alur cerita yang panjang dari 

masing-masing tokoh. Jika sinetron bertahan hingga ratusan 

episode, berarti masyarakat menyukainya. 

Film: film sama seperti televisi yang menceritakan 

kehidupan pemeran utama beserta konflik dalam alur 

ceritanya. Bedanya, film layar lebar dikhususkan tayang 
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perdana di bioskop, kemudian diputar kembali di televisi 

setelah beberapa waktu.  

b) Permainan atau Game Show 

Program ini membutuhkan sejumlah orang atau 

sebuah tim yang bersaing dalam permainan yang diadakan 

untuk memenangkan hadiah yang ditawarkan. Jenis 

program game show antara lain: 

Quiz Show: peserta dalam permainan ini bersaing untuk 

menjawab sejumlah pertanyaan yang diberikan oleh 

pembawa acara. Biasanya peserta kuis melibatkan orang 

biasa atau artis. 

Ketangkasan: permainan ini mengharuskan peserta 

menyiapkan fisik yang kuat untuk melewati rintangan-

rintangan yang diberikan. 

Reality Show: program ini menyuguhkan keadaan yang 

nyata terjadi tanpa adanya rekayasa, seperti perselisihan dan 

persaingan.  

c) Musik 

Program musik ditampilkan dalam bentuk video klip 

atau live stage konser. Program musik biasanya 

memberikan urutan tangga lagu terbaru dan perkembangan 

musik di dunia. Namun sekarang, tidak sedikit program 

musik yang menggunakan format game show untuk kuis 

tebak lagu dan sebagainya. 
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d) Pertunjukan 

Program yang menampilkan suatu pertunjukkan baik 

yang berada di dalam studio maunpun di luar studio. 

Macam-macam pertunjukan tersebut seperti pertunjukan 

masak, musik, sulap, budaya, dan lain-lain. 

2.2.5 Fungsi Televisi 

Televisi dalam menayangkan program siaran perlu 

memperhatikan fungsi-fungsinya agar memberikan tayangan yang 

bermutu dan berkualitas. Menurut Effendy (1993: 24-26), televisi 

memiliki fungsi sebagai berikut: 

a) Fungsi Penerangan (The Information Function)  

Fungsi ini menjadikan televisi sebagai media yang memberikan 

informasi dengan sangat memuaskan. Hal ini dikarenakan 

televisi merupakan media yang bisa dilihat dan didengar, 

sehingga komunikan dapat merasakan langsung dan merasa 

dekat. Selain itu, informasi disiarkan apa adanya sesuai 

kenyataan dengan gambar-gambar yang faktual. 

b) Fungsi Pendidikan (The Educational Function)  

Televisi merupakan alat yang ampuh dalam menyiarkan 

program acara yang mendidik secara formal maupun informal. 

Fungsi pendidikan ini dapat mengembangkan pengetahuan dan 

cara berpikir masyarakat. 
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c) Fungsi Hiburan (The Entertainment Function) 

Televisi memiliki fungsi hiburan yang sangat besar. Fungsi ini 

banyak digunakan karena masyarakat masih menjadikan televisi 

sebagai alat utama dalam memenuhi kebutuhan akan hiburan di 

kehidupan sehari-hari. Hal ini dikarenakan televisi memiliki 

layar yang dapat menampilkan gambar secara hidup beserta 

suara bagaikan kenyataan, serta dapat dinikmati masyarakat dari 

berbagai kalangan. 

 

2.3 Program Reality Show 

Reality show merupakan salah satu format program acara di televisi 

yang banyak digunakan oleh berbagai stasiun televisi dan menarik perhatian 

penonton. Reality show yang hadir di Indonesia dianggap sebagai variasi 

yang baru bagi perindustrian televisi. Penonton mendapat tambahan pilihan 

program, hal ini bagaikan penyegaran akan jenis program yang belum ada 

sebelumnya (Effendy, 2008: 7).  

Reality show adalah suatu jenis program televisi yang menayangkan 

kehidupan seseorang dalam dunia nyata, bukan menampilkan tokoh yang 

“buatan” yang diperankan oleh seorang aktor atau aktris (Yulianti, 2013: 

53). Dapat disimpulkan bahwa reality show merupakan program siaran yang 

menayangkan suatu realita kehidupan tanpa dibuat-buat atau benar-benar 

berlangsung tanpa skenario dengan pemain yang umumnya masyarakat 

biasa. 
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Sesuai dengan namanya, program dengan genre reality show ini 

mencoba menyajikan suatu situasi seperti konflik, persaingan, atau 

hubungan berdasarkan realitas yang sebenarnya. Dengan kata lain, program 

ini mencoba menyajikan suatu keadaan yang nyata dengan cara sealamiah 

mungkin tanpa rekayasa, atau dapat dikatakan menyajikan situasi 

sebagaimana apa adanya (Choirunisa, 2016: 250).  

Tingkat realitas yang diberikan dalam reality show ini bermacam-

macam, mulai dari yang benar-benar realistis hingga terlalu banyak rekayasa 

namun tetap menggunakan nama reality show. Sehingga tak jarang, reality 

show dianggap telah mengaburkan batas antara fiksi dan nyata itu. Hal 

tersebut yang kemudian menjadi kontroversi karena timbul pertanyaan 

bagaimana konsep realitas dalam tayangan reality show tersebut. Peranan 

sutradara dan produser hanya sebatas mengabadikan peristiwa itu ataukah 

ikut pula mengarahkan kamera untuk mendapatan kesan dramatis, nyata, 

dan mementingkan sensasi (Dartiningsih, 2010: 22). 

Adapun bentuk-bentuk reality show menurut Morissan (2009: 218), 

antara lain: 

a) Hidden Camera 

Hidden camera atau kamera tersembunyi adalah program yang 

menampilkan subjek secara realistis, melihat keadaan langsung apa 

adanya. Subjek tidak bisa berpura-pura karena tidak sadar ada kamera 

yang mengambil secara tersembunyi.  
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b) Competition Show 

Program ini melibatkan beberapa orang yang bersaing untuk bertahan 

sampai akhir dan memenangkan sebuah ajang kompetesi. Biasanya 

program ini memiliki aturan, kontestan akan dipulangkan setiap 

minggunya berdasarkan hasil voting pemirsa atau juri.  

c) Relationship Show 

Dalam program ini, seseorang yang ingin mencari pasangan diberikan 

beberapa pilihan calon pasangan yang berminat dengannya. Para 

peminat bisa bersaing untuk menarik perhatian peserta tersebut agar 

tidak disingkirkan. 

d) Fly on The Wall 

Program yang memperlihatkan kegiatan sehari-hari orang biasa atau 

orang terkenal. Dalam program ini, kamera akan mengikuti ke mana 

saja orang tersebut menjalani aktifitasnya. 

e) Mistik 

Program yang menayangkan hal-hal berkaitan dengan supranatural, 

menghadirkan paranormal, berkomunikasi dengan makhluk gaib, dan 

lain sebagainya. Program mistik menjadi program yang rendah akan 

realitasnya sehingga menimbulkan keraguan para audiens. Audiens 

tidak akan tahu apakah benar-benar ada kehadiran makhluk gaib atau 

tidak yang terjadi saat itu. Bahkan, program mistik memiliki audiens 

tersendiri.  

Reality show memiliki dampak positif dan negatif bagi masyarakat. 

Selain menghibur penonton, reality show dapat membantu kehidupan 
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seseorang yang kurang mampu dengan menumbuhkan rasa sosial antar 

sesama, sebagai alat menyalurkan bakat dalam kompetisi, menginspirasi 

dengan dorongan moral dari apa yang dilihat, dan lain-lain. Namun, dampak 

negatif yang dapat ditimbulkan seperti mengubah perilaku seseorang ke hal 

yang tidak baik, mendorong seseorang untuk percaya akan sesuatu, meniru 

gaya orang lain, dan lain sebagainya (academia.edu). 

 

2.4 Konsep Mistik 

Kata mistik mengandung sesuatu yang misterius, yang tidak dapat 

dipahami dengan cara-cara biasa atau dengan usaha penalaran. Misteri dan 

mistik berasal dari kata Yunani “myein” yang artinya “menutup mata”. 

Mistik telah disebut “arus besar kerohanian yang mengalir dalam semua 

agama”. Dalam artinya yang paling luas, mistik dapat diartikan sebagai 

kesadaran terhadap Kenyataan Tunggal – yang mungkin disebut Kearifan, 

Cahaya, Cinta, atau Nihil (Schimmel, 1986: 2). Namun, definisi-definisi 

tersebut hanya sekedar petunjuk, sebab kenyataan yang menjadi tujuan 

mistik, dan yang tidak terlukiskan, memang tidak bisa dipahami dan 

dijelaskan melalui persepsi apa pun, baik filsafat maupun penalaran tidak 

bisa mengungkapkannya.  

Konsep mistik sebenarnya merupakan bagian dari fenomena hukum 

alam. Masyarakat memiliki konsep mistik sebagai suatu misteri, suasana 

yang mencekam, horor, dan lain-lain, sehingga dapat menimbulkan 

ketakutan dan kengerian di masyarakat. Ketidakmampuan masyarakat untuk 

menjawab konsep mistik tersebut membuat rasa ingin tahu masyarakat akan 
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fenomena mistik ini menjadi sangat besar. Bahkan mistik menjadi hiburan 

dalam konteks hiburan masyarakat. Kebutuhan masyarakat terhadap hiburan 

semacam ini merupakan sebuah pertualangan batin masyarakat untuk 

menjawab rasa ingin tahu mereka terhadap misteri fisika (mistik) atau rasa 

ingin tahu terhadap dunia lain, dunia mistik yang tidak terjawab itu. Hal-hal 

semacam itu yang mendorong manusia untuk menyukai program siaran 

mistik (Anggraini, 2013: 4-5).  

Menurut Bungin (2005) dalam Anggraini (2013: 5), unsur mistik 

terbagi menjadi beberapa dimensi, antara lain: 

a) Ritualistik 

Dinamisme: ritual pemujaan pada benda-benda atau kekuatan alam, 

seperti akik, keris, batu besar, pohon besar, makam-makam, benda 

ritual gaib, dan lain-lain. 

Animisme: ritual pemujaan pada makhluk berkekuatan gaib, seperti jin, 

iblis, dan lain-lain. 

b) Interaksi 

Persekutuan: meminta tolong atau mencari solusi masalah pada 

makhluk atau kekuatan gaib, meminta perlindungan, rejeki, dan lain-

lain.  

Permusuhan: bertarung dengan kekuatan gaib atau pertarungan antar 

makhluk gaib. 

c) Visualisasi 

Penampakan realitas gaib, munculnya simbol, firasat/pertanda makhluk 

gaib, kekuatan supranatural, dan lain-lain. 
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d) Karakter 

Karakter yang terlibat dalam peristiwa bermuatan mistik atau 

supranatural, seperti kyai atau pemuka agama, dukun, manusia (laki-

laki dan perempuan), makhluk atau kekuatan gaib. 

 

2.5 Pelanggaran dalam Program Reality Show 

Setiap bentuk kegiataan penyiaran diawasi dan diatur oleh peraturan 

dalam Undang-Undang Penyiaran. Di Indonesia, regulasi penyiaran diatur 

dalam Undang-Undang No. 32 tahun 2002 tentang Penyiaran. Dalam 

Undang-Undang No. 32 tahun 2002, KPI ditugaskan membuat aturan 

tentang perilaku dan isi siaran, sehingga terbentuklah Pedoman Perilaku 

Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS). Para pelaku dalam stasiun 

penyiaran perlu diatur perilakunya dalam kode etik (P3) yang mengandung 

apa yang boleh dan yang tidak boleh mereka lakukan. Sedangkan, isi siaran 

kegiatan penyiaran juga perlu diatur dalam bentuk aturan yang disebut SPS 

(kpi.go.id, 2007). 

Menurut Feintuck (1998) dalam buku Muhammad Mufid (2007: 73), 

saat ini regulasi penyiaran meliputi tiga hal, yakni regulasi struktur 

(structural regulation) berisi bentuk-bentuk kepemilikan media oleh pasar, 

regulasi tingkah laku (behavioral regulation) untuk mengatur tata laksana 

penggunaan properti yang berkaitan dengan pesaing, dan regulasi isi 

(content regulation) berisi batasan materi siaran yang diperbolehkan dan 

tidak untuk disiarkan. 
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Istilah penyiaran sebagaimana dalam Undang-Undang No. 32 tahun 

2002 mengatakan bahwa “Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan 

siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di 

laut atau di antariksa 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”. Kegiatan penyiaran ini terbagi menjadi penyiaran radio dan 

televisi.  

Kegiatan penyiaran dilakukan oleh lembaga penyiaran dengan 

menghasilkan produk berupa program siaran. Menurut Pedoman Perilaku 

Penyiaran Bab I pasal 1, “Program siaran adalah program yang berisi 

pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, suara dan 

gambar, atau yang berbentuk grafis atau karakter, baik yang bersifat 

interaktif maupun tidak, yang disiarkan oleh lembaga penyiaran”. Bagi 

program siaran yang melanggar peraturan dalam Undang-Undang No. 32 

tahun 2002 maupun Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program 

Siaran (P3SPS) akan mendapat teguran dan peringatan secara tertulis, 

penghentian sementara, hingga pencabutan izin penyelenggaraan penyiaran 

dari Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). 

Regulasi penyiaran saat ini tidak begitu diperhatikan oleh lembaga 

penyiaran. Persaingan dalam menyuguhkan program acara demi 

keeksistensian di dunia pertelevisian, tak sedikit dari lembaga penyiaran 

mengabaikan peraturan yang telah ditetapkan. Hal ini dapat dilihat melalui 
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website kpi.go.id terdapat beberapa program reality show yang diberikan 

surat teguran dan peringatan tertulis dari KPI, antara lain: 

1) “Rumah Uya” Trans 7 

Pelanggaran pertama program ini pada tanggal 2 Desember 

2015 yang tayang mulai pukul 17:00 WIB. Program ini mengungkap 

masalah pribadi (konflik asmara) pasangan anak muda secara detail, 

sehingga memicu amarah para pihak berkonflik serta saling 

mengungkapkan aib masing-masing. Selain itu, pada tanggal 4 

Desember 2015 serta 24, 25, dan 26 November 2015, program ini juga 

mengupas secara detail konflik keluarga dan asmara.  

“Rumah Uya” kembali mendapat teguran materi siaran pada 

tanggal 19 Oktober 2017 pukul 17:20 WIB yang telah menayangkan 

muatan dua orang wanita yang bertengkar karena saling mengaku 

sebagai pasangan seorang pria. Pria tersebut kemudian mengungkap 

bahwa wanita yang berkacamata memiliki pria lain selain dirinya. KPI 

Pusat menilai muatan privasi demikian tidak layak ditampilkan, terlebih 

lagi dijadikan materi dalam seluruh isi siaran. Sebelumnya, KPI Pusat 

juga menemukan materi serupa pada tanggal 18 Oktober 2017 pukul 

17:01 WIB yang memuat seorang pria yang marah dan merusak 

properti serta dua pasang pria dan wanita yang saling berselisih terkait 

perilaku wanita berambut panjang.  

Kemudian pada tanggal 21, 22, dan 23 Agustus 2017 KPI Pusat 

menilai “Rumah Uya” tidak memperhatikan ketentuan tentang 

penghormatan terhadap hak pivasi yang terdapat dalam P3SPS tahun 
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2012. Program ini menampilkan konflik pribadi (konflik asmara) 

hingga para pihak mengungkapkan aib masing-masing.  Sehingga KPI 

Pusat memberikan peringatan untuk tayangan ini.  

Selanjutnya, peringatan kembali diberikan untuk program 

“Rumah Uya” karena materi isi siaran yang tayang pada tanggal 19 Juni 

2018 mulai pukul 17:35 WIB yang tidak memperhatikan ketentuan 

tentang perlindungan anak-anak dan remaja serta penggolongan 

program siaran. Program ini menampilkan perkelahian beberapa orang 

wanita berjaket kulit memaksa untuk membongkar tas milik wanita 

yang bernama Olia dengan tuduhan Olivia telah melakukan guna-guna 

untuk memikat pria. 

Semua teguran dan peringatan tersebut telah melanggar P3 

tahun 2012 Pasal 13, Pasal 14 Ayat (1) dan Pasal 21 Ayat (1), serta SPS 

tahun 2012 Pasal 13 Ayat (1) dan (2), Pasal 14 huruf a, b, c, Pasal 15 

Ayat (1) dan Pasal 37 Ayat (4) huruf a.  

2)  “Katakan Putus” Trans TV 

Pelanggaran pertama terjadi pada tanggal 25 Januari 2015 pukul 

14:44 WIB. Program “Katakan Putus” mengupas masalah pribadi 

(konflik asmara) pasangan anak muda secara detail dan terdapat adegan 

seorang perempuan yang menampar seorang laki-laki. Program siaran 

dengan muatan konflik pribadi tidak layak untuk ditayangkan karena 

berdampak buruk bagi perkembangan psikologis anak-anak dan remaja.  

Berikutnya, KPI Pusat menilai program “Katakan Putus” yang 

tayang pada tanggal 6 November 2017 mulai pukul 15:07 WIB tidak 
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memperhatikan ketentuan tentang penghormatan terhadap hak privasi 

serta perlindungan anak-anak dan remaja. Program ini menampilkan 

sepasang suami istri yang bertemu dan bertengkar di hadapan anak 

perempuan mereka hingga anak tersebut kemudian dibawa pergi oleh 

ibunya. 

Teguran kedua kembali diberikan oleh KPI Pusat pada program 

siaran “Katakan Putus” yang ditayang pada tanggal 11 Juni 2018 mulai 

pukul 14:35 WIB. Program ini menampilkan adegan sekelompok pria 

yang mengeroyok pria berkaus hitam dan merusak serta membakar 

gerobak yang ada di lokasi. Hal tersebut masuk dalam pelanggaran atas 

perlindungan anak-anak dan remaja serta penggolongan program siaran.  

Sebelumya, program “Katakan Putus” telah mendapatkan 

teguran tertulis pada tanggal 18 Mei 2018 pukul 14:31 WIB karena 

menampilkan adegan seorang pria yang dikeroyok dan digiring oleh 

massa dengan membalikkan angkot dan mendorong pria tersebut hingga 

jatuh ke danau. Jenis pelanggaran ini termasuk dalam pelanggaran atas 

ketentuan perlindungan anak-anak dan remaja dan penggolongan 

program siaran. 

KPI Pusat memutuskan memberikan teguran dan peringatan di 

atas karena program ini telah melanggar P3 Pasal 9, Pasal 13, Pasal 14, 

dan Pasal 21 Ayat (1) serta SPS Pasal 9 Ayat (2), Pasal 13 Ayat (1) dan 

(2), Pasal 14 huruf c, Pasal 15 Ayat (1), dan Pasal 37 Ayat (4) huruf a.  
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3)  “Roy Kiyoshi Anak Indigo” ANTV 

Program ini mendapat peringatan oleh KPI Pusat karena tidak 

memperhatikan ketentuan tentang penggolongan program siaran pada 

tayangan tanggal 2 Juni 2018 mulai pukul 12:12 WIB. Program ini 

menampilkan penampakan seorang wanita yang merupakan siluman 

ular. KPI Pusat menilai hal ini berpotensi melanggar Pasal 37 Ayat (4) 

huruf c SPS tahun 2012 tentang larangan menampilkan program siaran 

yang mengganggu perkembangan psikis remaja yakni horor. KPI Pusat 

meminta program “Roy Kiyoshi Anak Indigo” untuk memindahkan jam 

tayang program siaran tersebut pada jam tayang dewasa, yakni pukul 

22:00-03.00 waktu setempat. 

4) “Terserah Yang Di Atas” Trans 7 

Program ini mendapat peringatan dari KPI karena tidak 

memperhatikan ketentuan tentang hak privasi, perlindungan anak-anak 

dan remaja serta penggolongan program siaran yang ditayangkan pada 

tanggal 20 April 2018 mulai pukul 09.34 WIB. Program ini 

menampilkan adegan konflik pertengkaran antara seorang wanita 

dengan ibunya dimana wanita tersebut mendorong ibunya hingga 

terjatuh serta adegan pertengkaran antara pria dan wanita karena pria 

tersebut ingin berpoligami dengan wanita lain. Selain itu, ditemukan 

adegan serupa pada tanggal 23 April 2018 pukul 09:39 WIB. KPI Pusat 

menilai hal tersebut berpotensi melanggar Pasal 13 Ayat (1) dan (2), 

Pasal 15 Ayat (1) dan Pasal 37 Ayat (4) huruf a SPS tahun 2012. 
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5) “Ekspedisi Merah” ANTV 

Teguran diberikan kepada program ini pada tanggal 28 

Desember 2017 pukul 15:29 WIB karena tayangan ini menampilkan 

adegan penampakan seorang wanita yang tiba-tiba menghilang dan 

seorang peserta wanita tiba-tiba merasa kesakitan pada tengkuk 

lehernya saat tusuk konde yang dipercaya mempunyai kekuatan 

supranatural dibuang oleh salah seorang temannya. Hal tersebut 

termasuk dalam pelanggaran atas penggolongan program siaran yang 

mendorong remaja percaya pada kekuatan supranatural dan/atau mistik. 

Selain itu, pada tanggal 29 Desember 2017 pukul 15:22 WIB terdapat 

adegan seorang pria yang mengalami kesurupan dan penampakan 

manusia aneh. KPI Pusat memutuskan bahwa tayangan “Ekspedisi 

Merah” telah melanggar P3 tahun 2012 Pasal 21 Ayat (1) serta SPS 

tahun 2012 Pasal 37 Ayat (4) huruf b.  

Berdasarkan teguran dan peringatan yang diberikan oleh KPI Pusat 

pada program-program reality show di atas, pelanggaran yang sering terjadi 

antara lain pelanggaran atas penghormatan terhadap hak privasi, 

perlindungan anak-anak dan remaja, serta penggolongan program siaran. 

 

2.6 Teori Logika Penyusunan Pesan 

Tesis Barbara O’Keefe mengatakan bahwa manusia berpikir secara 

berbeda mengenai bagaimana berkomunikasi dan membuat pesan, dan 

manusia menggunakan logika yang berbeda dalam memutuskan apa yang 

harus dikatakan kepada orang lain pada situasi tertentu. Ia menggunakan 
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istilah logika penyusunan pesan (message design-logic) untuk menjelaskan 

bagaimana proses berpikir yang terjadi sehingga terbentuknya sebuah pesan 

(Littlejohn dan Foss, 2009: 188). 

O’Keefe mengemukakan tiga logika penyusunan pesan yang 

mungkin mencakup dari orang yang kurang memusatkan diri hingga orang 

yang paling memusatkan diri. 

a) Logika ekspresif (expressive logic), yaitu logika yang memandang 

komunikasi sebagai suatu cara untuk mengekspresikan diri dan untuk 

menyatakan perasaan dan pikiran. Pesan yang terdapat pada logika ini 

bersifat terbuka dan reaktif, dengan hanya memberikan sedikit 

perhatian pada kebutuhan dan keinginan orang lain. 

b) Logika konvensional (conventional logic), yaitu logika yang melihat 

komunikasi sebagai suatu permainan yang dimainkan dengan mengikuti 

sejumlah aturan. Logika ini bertujuan untuk merancang pesan yang 

sopan, pantas, dan berdasarkan aturan yang diketahui setiap orang. 

c) Logika retorika (rhetorical logic), yaitu logika yang memandang 

komunikasi sebagai suatu cara untuk mengubah aturan melalui 

negosiasi. Pesan yang dirancang dengan menggunakan logika ini 

cenderung luwes atau fleksibel, memiliki pemahaman, dan terpusat 

pada lawan bicara (Littlejohn dan Foss, 2009: 188-189). 
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2.7 Definisi Konseptual dan Operasional 

Definisi konseptual adalah pengertian atau batasan tentang suatu 

konsep yang dipilih dan akan dipakai oleh peneliti. Dalam penelitian 

kuantitatif, konsep yang didefinisikan tersebut berupa variabel-variabel atau 

kata kunci penelitian (Ardial, 2014: 63). Dengan kata lain, definisi 

konseptual ini bertujuan untuk membatasi persoalan yang akan diteliti.  

Singarimbun (1989: 23) dalam Ardial (2014: 63) menegaskan bahwa 

definisi operasional adalah petunjuk untuk mengetahui bagaimana sebuah 

variabel nantinya akan diukur. Secara sederhana, definisi operasional 

merupakan kegiatan menentukan jenis dan jumlah indikator dari variabel 

yang telah ditetapkan, kemudian diukur. 

Dalam penelitian ini, definisi konsep dan operasional yang 

digunakan peneliti, yaitu:  

Tabel 2.1 

Definisi Konsep dan Operasional Penelitian 

No. Definisi Konsep Definisi Operasional 

1. 

Menayangkan program dan materi siaran 

yang tidak memperhatikan hak atas 

kehidupan pribadi dan ruang pribadi dari 

subjek dan objek suatu program siaran 

yang tidak berkaitan dengan kepentingan 

publik. Kehidupan pribadi tersebut adalah 

hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan 

perkawinan, perceraian, konflik keluarga, 

konflik pribadi, perselingkuhan, hubungan 

asmara, keyakinan beragama dan rahasia 

pribadi.  

Pelarangan dan pembatasan 

terhadap hak privasi dalam 

Pedoman Perilaku Penyiaran 

tahun 2012 Pasal 13, serta 

Standar Program Siaran tahun 

2012 Pasal 13 Ayat (1) dan (2), 

dan Pasal 14 huruf a, b, c. 
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No. Definisi Konsep Definisi Operasional 

2. 

Menyiarkan program dan materi siaran 

tidak berdasarkan klasifikasi program 

siaran sesuai dengan kelompok usia yang 

dapat mendorong remaja percaya pada 

kekuatan supranatural dan mistik. 

Pelarangan atas perlindungan 

anak-anak dan remaja dalam 

Pedoman Perilaku Penyiaran 

tahun 2012 Pasal 14 ayat (1), 

Pasal 21 Ayat (1), serta Standar 

Program Siaran tahun 2012 

Pasal 15 Ayat (1), Pasal 37 Ayat 

(4) huruf b. 

3. 

Menayangkan program dan materi siaran 

yang mengandung adegan mistik dan 

supranatural seperti gambar atau 

rangkaian gambar dan/atau suara yang 

menampilkan dunia gaib, paranormal, 

klenik, praktek spiritual magis, mistik atau 

kontak dengan makhluk halus secara 

verbal dan/atau nonverbal. 

Pelarangan dan pembatasan 

program siaran bermuatan 

mistik, horor, dan supranatural 

dalam Pedoman Perilaku 

Penyiaran tahun 2012 Pasal 20, 

serta Standar Program Siaran 

tahun 2012 Pasal 30 Ayat (1). 




