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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Penelitian Terdahulu 

Hanafi (2011) melakukan penelitian dengan judul “Hubungan Terpaan 

Sinetron Remaja dengan Sikap Remaja Terhadap Pergaulan Bebas Remaja di 

Surabaya (Studi Korelasional Hubungan Terpaan Sinetron Remaja dengan Sikap 

Remaja Terhadap Pergaulan Bebas Remaja di Surabaya). Penelitian ini didasarkan 

pada fenomena maraknya sinetron-sinetron remaja maupun program acara televisi 

lainnya menampilkan cerita-cerita ataupun adegan-adegan yang kurang 

mencerminkan nilai-nilai dan norma-norma budaya ketimuran seperti perempuan 

merokok, pergi ke klab malam, narkoba, kehamilan yang terjadi di luar nikah dan 

lain-lain. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui sikap remaja terhadap 

pergaulan bebas remaja di Surabaya sesuai dengan pendekatan Cultivation Theory 

atau Teori Kultivasi. Metode yang digunakan adalah analisis koefisien korelasi 

Rank Spearman yang termasuk dalam penelitian kuantitatif. Disini metode 

kuantitatif menggunakan teori Kultivasi atau Cultivation Theory. Hasil penelitian 

ini berdasarkan analisis data yang memiliki kesimpulan bahwa tidak ada 

hubungan dari terpaan sinetron dengan sikap pergaulan bebas remaja. Dalam 

penelitian ini merasa bahwa sikap pergaulan bebas tidak hanya timbul dari 

kegemaran mereka menonton sinetron remaja yang ditayangkan di televisi, akan 

tetapi juga dapat timbul dari lingkungan sekitar, keluarga, serta pengaruh dari 

teman. 
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Ariestari (2013) melakukan penelitian dengan judul “Hubungan Talk 

Show “Dr. Oz Indonesia” di Trans TV dengan Gaya Hidup Masyarakat Dalam 

Menjaga Kesehatan (Studi Korelasional Hubungan Terpaan Talk Show “Dr. Oz 

Indonesia” di Trans TV dengan Gaya Hidup Masyarakat Dalam Menjaga 

Kesehatan di Surabaya)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan 

terpaan tayangan Dr. Oz Indonesia di Trans TV dengan gaya hidup masyarakat 

dalam menjaga kesehatan. Terpaan media akan memberikan sebuah respon bagi 

pemirsanya, seperti pada teori S-O-R yang mengasumsikan bahwa media masssa 

menimbulkan efek yang terarah, segera dan langsung terhadap komunikan. 

Metode yang digunakandalam penelitian ini adalah kuantitatif. Data yang 

diperoleh menggunakan kuisoner dan penentuan sample menggunakan Cluster 

Random Sampling. Selanjutnya data diolah dengan menggunakan metode korelasi 

Rank Spearman. Signifikansi hubungan terpaan tayangan Dr. Oz Indonesia di 

Trans TV dengan gaya hidup masyarakat dalam menjaga kesehatan diperoleh 

setelah penghitungan akhir menggunakan uji t (signifikansi 0,05). Dari data yang 

dianilisis bahwa secara statistik variabel terpaan talk show Dr. Oz Indonesia di 

Trans TV (X) memiliki hubungan yang signifikan dengan gaya hidup masyarakat 

dalam menjaga kesehatan (Y), yang berarti talk show Dr. Oz Indonesia di Trans 

TV mempengaruhi gaya hidup masyarakat dalam menjaga kesehatan. Hal tersebut 

ditunjukkan dari nilai t test 6,553 lebih besar dari t tabel yakni 1,980. 

Bestari (2014) melakukan penelitian dengan judul “Hubungan Terpaan 

Iklan Televisi Pizza Hut dengan Motivasi Konsumen Surabaya Membeli Produk 

Pizza Hut”. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan hubungan antara terpaan 
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iklan televisi Pizza Hut dengan motivasi konsumen Surabaya membeli produk 

Pizza Hut. Peneliti ingin meneliti terpaan iklan karena iklan sebagai alat promosi, 

sudah mulai kehilangan kredibilitasnya di mata masyarakat sehingga muncul 

sikap skeptisme terhadap iklan yang berdampak pada identitas produk. 

Metodologi penelitian ini adalah kuantitatif dengan tipe penelitian eksplanatif 

dengan tujuan menjelaskan hubungan antara variabel X dan variabel Y. Variabel 

X adalah terpaan iklan televisi Pizza Hut dan variabel Y adalah motivasi 

konsumen membeli produk Pizza Hut. Metode yang digunakan adalah survey 

dengan cara menyebarkan kuesioner sebagai alat ukurnya. Setelah melakukan 

analisis korelasional dengan uji statistik Rank Spearman, peneliti mengambil 

kesimpulan bahwa terdapat hubungan antara terpaan iklan televisi Pizza Hut 

dengan motivasi konsumen Surabaya membeli produk Pizza Hut, arah 

hubungannya positif, keeratan hubungannya sedang atau cukup dengan nilai 

koefisien korelasi (KK) pada indikator frekuensi 0,479; durasi 0,432; dan atensi 

0,595. 
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B. Persepsi 

1. Pengertian persepsi  

Persepsi merupakan pengalaman tentang objek, atau hubungan yang 

diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Jalaludin 

Rachmat juga menambahkan bahwa persepsi memberikan makna pada stimulus 

indrawi (sensory stimulus) (Rachmat, 2004:51). Sobur (2003:445) mengartikan 

persepsi sebagai proses ketika kita menjadi sadar atas banyaknya stimulus yang 

mempengaruhi indera kita. Persepsi dalam arti sempit ialah penglihatan, 

bagaimana cara seseorang melihat sesuatu: sedangkan dalam arti luas adalah 

pandangan atau pengertian, yaitu bagaimana seseorang memandang atau 

mengartikan sesuatu. 

Walgito (2010:70) mengungkapkan bahwa persepsi merupakan suatu 

proses pengorganisasian, penginterpretasian terhadap stimulus yang diterima oleh 

organisme atau individu sehingga menjadi sesuatu yang berarti, dan merupakan 

aktivitas yang integrated dalam diri individu. Respon sebagai akibat dari persepsi 

dapat diambil oleh individu dengan berbagai macam bentuk. Stimulus mana yang 

akan mendapatkan respon dari individu tergantung pada perhatian individu yang 

bersangkutan. Berdasarkan hal tersebut, perasaan, kemampuan berfikir, 

pengalaman-pengalaman yang dimiliki individu tidak sama, maka dalam 

mempersepsi sesuatu stimulus, hasil persepsi mungkin akan berbeda antar 

individu satu dengan individu lain.  

Menurut Mulyana (2005:189) persepsi mencakup proses kognitif 

psikologis dalam diri subyek yang mencerminkan sikap, kepercayaan, nilai, dan 
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pengharapan yang digunakan subyek untuk memaknai objek persepsi. Dengan 

perkataan lain, persepsi bersifat pribadi dan subyektif. Menurut Atkinson 

(2004:201) persepsi mempunyai arti proses dimana kita mengorganisasi dan 

menafsirkan pola stimulus dalam lingkungan. Adapun menurut Krech dalam 

Thoha (2011:142) bahwa persepsi adalah suatu proses kognitif yang komplek dan 

menghasilkan suatu gambar unik tentang kenyataan yang barangkali sangat 

berbeda dengan kenyataannya. 

Dari pengertian-pengertian di atas, maka disimpulkan bahwa persepsi 

adalah cara pandang seseorang terhadap pola stimulus dalam lingkungannya yang 

ditangkap oleh panca inderanya. Pola stimulus dalam hal ini adalah terpaan 

tayangan Mata Najwa di Metro TV. 

2. Proses Terjadinya Persepsi 

Untuk lebih mempermudah dan memperjelas pemahaman tentang persepsi 

maka di bawah ini disarikan proses-proses terjadinya persepsi, dimana persepsi itu 

selalu diawali oleh adanya rangsangan (stimuli) serta diakhiri dengan respon. 

Menurut Walgito (2010:102), proses terjadinya persepsi sebagai berikut: 

a. Proses kealaman (fisik), yaitu objek menimbulkan stimulus, dan stimulus 

mengenal alat  alat indera atau reseptor. 

b.  Proses fisiologis, yaitu stimulus yang diterima oleh alat indera dilanjutkan 

oleh saraf sensoris ke otak 

c. Proses psikologis, yaitu suatu proses di otak sehingga individu dapat 

menyadari apa yang ia terima dengan reseptor itu, sebagai suatu akibat dari 

stimulus yang diterimanya 
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d. Proses terakhir dari persepsi yaitu individu menyadari tentang apa yang 

diterima melalui alat indera atau reseptor yang kemudian mendapatkan respon 

dari individu melalui berbagai macam bentuk. 

Secara sederhana proses dari pembentukan persepsi dapat digambarkan 

dalam gambar 2 berikut ini. 

 

 

 

 

Gambar 2 

Proses dari Pembentukan Persepsi (Atkinson dkk, 2004)  

Atkinson dkk (2004) menjabarkan stimulus (rangsangan) sebagai energi 

fisik tertentu yang mengena pada satu reseptor yang peka terhadap energi 

semacam itu, situasi atau peristiwa yang dapat diberikan secara obyektif yang 

merupakan kejadian untuk respon organisme. Dengan adanya stimulus yang 

berupa suatu fenomena tertentu, maka akan dihasilkan suatu respon atau reaksi 

mengenai objek tersebut yang pada akhirnya akan membentuk suatu persepsi dari 

individu mengenai objek tersebut. Persepsi tidak hanya sekedar perekaman pasif 

dari stimulus mengenai alat indera, hal ini dikarenakan meskipun isi sensorik 

selalu ada dalam persepsi, namun apa yang dihayati akan terpengaruh oleh 

pengalaman yang telah terbentuk dan pengetahuan masa lalu. Apabila persepsi 

tidak akurat maka tidak mungkin bisa berkomunikasi dengan efektif. Oleh karena 

itu persepsilah yang menentukan untuk memilih suatu pesan dan mengabaikan 

pesan yang lain. 

Rangsangan Persepsi Pengenalan 

Penalaran 

Tanggapan 

Perasaan 
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3. Jenis-jenis persepsi 

Persepsi dapat dibagi menjadi dua jenis. Menurut Irwanto (2002:71), 

dilihat dari segi individu setelah melakukan interaksi dengan objek yang 

dipersepsinya, maka hasil persepsi itu dapat dibagi 2 jenis, yaitu: 

a. Persepsi positif 

Persepsi positif yaitu persepsi yang menggambarkan segala pengetahuan 

(tahu tidaknya atau dikenal tidaknya) dan tanggapan yang diteruskan kepada 

pemanfaatannya. 

b. Persepsi negatif 

Persepsi negatif yaitu persepsi yang menggambarkan segala pengetahuan 

(tahu tidaknya atau dikenal tidaknya) dan tanggapan yang tidak selaras 

dengan objek yang dipersepsi. Hal ini akan diteruskan dengan kapasitasnya 

atau menolak dan menentang segala usaha objek yang dipersepsinya. 

Dapat dikatakan bahwa persepsi itu baik yang positif ataupun yang negatif 

akan selalu mempengaruhi diri seseorang dalam melakukan suatu tindakan. 

Munculnya suatu persepsi positif ataupun persepsi negatif semua itu tergantung 

pada bagaimana cara individu menggambarkan segala pengetahuannya tentang 

suatu obyek yang dipersepsi. 

4. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Persepsi 

Menurut Thoha (2011:154) bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi 

persepsi seseorang adalah sebagai berikut:  
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a. 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. 

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

pengetahuan dan kebutuhan sekitar, intensitas, ukuran, keberlawanan, 

pengulangan gerak, hal-hal baru dan familiar atau ketidak asingan suatu 

objek.  

Adapun menurut Walgito (2010:70) bahwa faktor-faktor yang berperan 

dalam persepsi dapat dikemukakan beberapa faktor, yaitu:  

a. Objek yang dipersepsi  

Objek menimbulkan stimulus yang mengenai alat indera atau reseptor. 

Stimulus dapat datang dari luar individu yang mempersepsi, tetapi juga dapat 

datang dari dalam diri individu yang bersangkutan yang langsung mengenai 

syaraf penerima yang bekerja sebagai reseptor.  

b. Alat indera, syaraf dan susunan syaraf  

Alat indera atau reseptor merupakan alat untuk menerima stimulus, di 

samping itu juga harus ada syaraf sensoris sebagai alat untuk meneruskan 

stimulus yang diterima reseptor ke pusat susunan syaraf, yaitu otak sebagai 

pusat kesadaran. Sebagai alat untuk mengadakan respon diperlukan motoris 

yang dapat membentuk persepsi seseorang.  

c. Perhatian  

Untuk menyadari atau dalam mengadakan persepsi diperlukan adanya 

perhatian, yaitu merupakan langkah utama sebagai suatu persiapan dalam 
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rangka mengadakan persepsi. Perhatian merupakan pemusatan atau 

konsentrasi dari seluruh aktivitas individu yang ditujukan kepada sesuatu 

sekumpulan objek. 

5. Tahap-tahap Persepsi 

Menurut Pareek dalam Sobur (2003:451) bahwa tahap-tahap persepsi 

terdiri dari: 

a. Proses menerima rangsangan atau stimulus 

Fase ini terjadi apabila seseorang menghadapi stimulus atau rangsangan 

tertentu yang terjadi pada lingkungannya yang berupa peristiwa, hasil kerja 

suatu organisasi maupun orang-orang yang berada di sekelilingnya. 

b. Proses menyeleksi rangsangan atau stimulus 

Fase ini merupakan suatu proses dimana rangsangan atau stimulus harus 

disaring dan diseleksi terlebih dahulu untuk diproses lebih lanjut. 

c. Proses pengorganisasian 

Rangsangan yang diterima selanjutnya diorganisasikan dalam suatu bentuk 

yakni: a) pengelompokan; b) bentuk timbul dan latar; dan c) kemantapan. 

d. Proses penafsiran 

Setelah rangsangan diorganisasikan kemudian menafsirkan data itu berbagai 

cara. Dikatakan bahwa telah terjadi persepsi setelah data itu ditafsirkan. 

e. Proses pengecekan 

Sesudah data diterima dan ditafsirkan, si penerima mengambil beberapa 

tindakan untuk mengecak apakah tindakan itu salah atau benar. 
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f. Proses reaksi 

Reaksi adalah tindakan yang dilakukan seseorang sesuai dengan informasi 

yang telah diserap. Reaksi ini dapat berupa sikap, pendapat, atau aktifitas 

nyata. 

 

C. Integritas  

Pengertian integritas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) 

adalah mutu, sifat atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga 

memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan dan kejujuran 

(Suharso dan Retnoningsih, 2009).  

Fleishman dalam Haryatmoko (2011:73) melihat integritas sebagai 

kejujuran dan kesungguhan untuk melakukan yang benar dan adil dalam setiap 

situasi sehingga mempertajam keputusan dan tindakannya dalam kerangka 

pelayanan publik. Adapun menurut Keraf (2010) bahwa integritas mengharuskan 

adanya kemauan, tekad, dan komitmen pribadi untuk hidup sesuai dengan 

keyakinan-keyakinan atau prinsip moral, orang yang punya integritas adalah 

orang yang teguh dalam prinsip dan tindakannya, bersikap jujur, bisa dipercaya. 

Berdasarkan beberapa pengertian integritas yang diungkapkan di atas, 

dapat disimpulkan bahwa integritas adalah komitmen untuk melakukan segala 

sesuatu sesuai dengan prinsip yang benar dan etis, sesuai dengan nilai dan norma, 

dan ada konsistensi untuk tetap melakukan komitmen tersebut pada setiap situasi 

tanpa melihat adanya peluang ataupun paksaan untuk keluar dari prinsip. 
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Schlenker dalam Susanto (2013) mengungkapkan ada 3 aspek yang 

digunakan dalam pengukuran integritas, yaitu:  

1. Perilaku berprinsip, yaitu perilaku yang didasarkan pada prinsip-prinsip yang 

etis dan sesuai dengan nilai moral.  

2. Komitmen teguh pada prinsip-prinsip meski ada keuntungan maupun tekanan. 

Adanya komitmen untuk tetap berpegang pada prinsip yang telah dipegang 

meskipun ada tekanan dari pihak lain maupun tawaran keuntungan pribadi.  

3. Keengganan untuk merasionalisasi perilaku berprinsip. Tetap berkomitmen dan 

tidak melakukan tawar-menawar terhadap prinsip yang telah dipegang meski 

dalam situasi dan kondisi tertentu. 

Menurut Haryatmoko (2011:72) integritas publik dikaitkan dengan 3 (tiga) 

kemampuan, yaitu:  

1. Mampu memenuhi janji dan kewajiban yang relevan dengan situasi dan 

konteks pelayanan publik.  

2. Jujur dan berorientasi ke makna, artinya mampu menghubungkan visi dengan 

praktik hidupnya.  

3. Mampu membaca tanda-tanda zaman sehingga bisa menyingkap segi-segi yang 

bermakna dari suatu kasus untuk bisa mengambil keputusan dengan tepat. 

Integritas publik bukan hanya sekedar tidak korupsi atau tidak melakukan 

kecurangan. 

Pada penelitian ini integritas diukur dengan nilai-nilai kejujuran, 

keseimbangan, memberi kembali, dedikasi, kredibilitas dan berbagai hal 

pengabdian diri pada nilai-nilai kemanusiaan dalam hidup sebagaimana yang 
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dikemukakan oleh Sulaiman (2010:131). Hal ini dikarenakan aspek integritas 

yang dikemukakan oleh Sulaiman tersebut lebih lengkap. Oleh karena itu dalam 

penelitian ini, kejujuran yang dimaksud adalah berani mengatakan hal yang 

sebenarnya dan jauh dari perilaku curang (misalnya korupsi, penyalahgunaan 

wewenang, dan lain-lain). Keseimbangan yang dimaksud adalah ucapan sesuai 

dengan perbuatan atau perilaku dan keinginan sesuai dengan kemampuan. 

Memberi kembali yang dimaksud adalah mendahulukan kepentingan rakyat dan 

menunjukkan kinerja nyata untuk menjawab keinginan rakyat. Dedikasi yang 

dimaksud adalah sungguh-sungguh berniat untuk mengabdikan dirinya bagi 

kepentingan bangsa dan negara serta memiliki keyakinan yang teguh untuk 

melaksanakan cita-cita luhurnya. Kredibilitas yang dimaksud adalah layak 

menduduki jabatannya dan dapat dipercaya mengemban jabatannya. Pengabdian 

pada kemanusiaan yang dimaksud adalah memiliki sifat welas asih terhadap 

rakyat kecil dan peduli terhadap kesulitan yang sedang menimpa masyarakat. 

 

D. Politisi 

Politician, yang sering diterjemahkan menjadi politisi atau terkadang 

politikus (tidak ada kaitannya dengan “poli” dan “tikus”) menunjuk kepada 

“person taking part in politics or much interested in politics”. Oleh karena itu, 

secara epistemology, orang-orang partai politik tidak otomatis dapat disebut 

politisi. Sebab, harus melekat predikat “wise” dan “scholar” agar mampu acting 

or judging wisely. Orang-orang partai politik adalah orang-orang yang bermain di 

arena politik. Untuk dapat disebut politisi, apalagi disebut elit politik, yang 
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pertama dan utama yang harus mereka tunjukkan adalah their wisdom and 

scholarship. Kedua karakter ini menuntut pendidikan yang baik dan benar. Adalah 

salah besar apabila ada orang yang mengatakan politik itu kotor. Stigma ini 

sengaja dibangun untuk menyembunyikan kekotoran yang mungkin melekat 

dalam perilaku para pemain politik. Bukan politik yang kotor tapi para pemain 

politik yang mungkin kotor. Yang betul, politisi adalah wise man dan scholar; 

wise dalam berperilaku dan dalam mengambil keputusan (Djauhari, 2011). 

Menurut Coser et. al. dalam Sudiyono (2010) bahwa politisi merupakan 

orang yang mengamalkan proses politik. Politisi ini dapat meliputi anggota 

legislatif maupun eksekutif. Badan legislatif dapat berupa DPRD, DPR dan DPD, 

sedangkan eksekutif meliputi bupati/walikota, gubernur dan presiden, dimana 

semua dipilih berdasarkan prinsip one man, one vote oleh rakyat. Dengan 

menerapkan proses tersebut sebenarnya politisi ingin mempunyai kekuasaan 

(power), yaitu kemampuan untuk menguasai sumberdaya yang terbatas atau 

menentukan bagaimana orang-orang lain mau bertindak sesuai dengan 

kemauannya. 

Politisi juga harus tahu bahwa para pembuat kebijakan dan pejabat tidak 

bisa melaksanakan kewenangannya sesuka mereka. Singkatnya sebagai pembuat 

kebijakan, politisi tidak boleh melakukan segala sesuatu sesuka mereka, namun 

harus terikat dan dibatasi oleh hukum. Politisi harus berupaya mencari sistem 

dimana pelaksanaan kewenangan dilakukan sesuai dengan hukum. Meskipun 

demikian, dalam hal pelaksanaan kewenangan politis, politisi, apapun posisi 

mereka dalam sistem politik, tidak memperkenankan pejabat, apalagi diri mereka, 
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beroperasi di luar hukum, baik dalam melaksanakan kewenangan yang tidak boleh 

dilaksanakan atau penggunaannya melanggar hukum. Hal ini relevan bagi para 

politisi yang bekerja di cabang eksekutif pemerintahan. Godaan untuk melanggar 

hukum agar dapat melakukan segala sesuatu dengan cepat tanpa perlu terbebani 

dengan keterbatasan prosedural dan substantif merupakan pelanggaran terbesar 

(Hiil, 2012). 

Politisi yang bekerja di bidang legislatif harus selalu ingat bahwa 

pelaksanaan wewenang dibatasi oleh hukum. Jika mereka mendapati bahwa 

hukum memberikan ruang bagi diskresi yang sangat luas, mereka harus 

melakukan penyesuaian terhadap peraturan perundangan yang berlaku. Baru-baru 

ini, peraturan perundangan mengenai anti-teroris menjadi salah satu ranah dimana 

definisi yang berlebihan sangatlah berbahasa dan hak asasi akan mudah terkikis. 

Tanggungjawab seorang politisi apapun posisinya adalah untuk memastikan 

bahwa kekuasaan pemerintah diatur oleh hukum dan dilakukan sesuai dengan 

hukum (Hiil, 2012). 

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa politisi adalah 

orang yang berperan dalam bidang politik yang dikenal bijaksana (wise) dan 

berpendidikan (scholar) baik di tingkatan pemerintahan (eksekutif dan legislatif) 

maupun dalam partai politik. Politisi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

tokoh politik yang menjabat di dalam lembaga legislatif (DPR-MPR) dan 

eksekutif (Pemerintahan) yang pernah menjadi bintang tamu dalam tayangan Mata 

Najwa di Metro TV.  
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E. Pengertian Persepsi Tentang Integritas Politisi 

Berdasarkan pengertian persepsi, integritas, dan politisi, maka disimpulkan 

bahwa persepsi tentang integritas politisi adalah pandangan mahasiswa terhadap 

integritas tokoh politik yang menjabat di lembaga legislatif dan eksekutif (yang 

pernah menjadi bintang tamu dalam tayangan Mata Najwa di Metro TV. 

F. Komunikasi Massa  

Komunikasi merupakan suatu proses sosial yang paling mendasar dan 

penting dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Kehidupan manusia takkan 

bermakna tanpa adanya komunikasi, bahkan manusia kesulitan untuk bertahan 

hidup tanpa komunikasi (Masmuh, 2013:3). Salah satu bentuk dari komunikasi 

adalah komunikasi massa. Menurut Effendy (1989:187) bahwa komunikasi massa 

termasuk proses sekunder yaitu proses penyampaian pesan oleh individu kepada 

individu yang lain dengan menggunakan alat atau sarana sebagai media kedua 

(surat, telepon, teleks, surat kabar, majalah, radio, televisi dan lain-lain). Setelah 

memakai lambang sebagai media pertama.  

Komunikasi massa pada dasarnya merupakan komunikasi melalui media 

massa (baik media cetak maupun elektronik) yang dihasilkan oleh teknologi 

modern sebagai saluran. Pada awal perkembangannya, komunikasi massa berasal 

dari pengembangan kata media of mass communication (Nurudin, 2007:4).  

Komunikasi massa adalah komunikasi yang mempergunakan media massa 

baik cetak maupun elektronik, yang dikelola oleh suatu lembaga atau individu 

yang terlembagakan, yang ditujukan kepada sejumlah orang yang tersebar di 

berbagai tempat, baik anonim maupun heterogen (Mulyana, 2005:75). Pool dalam 
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Wiryanto (2000:3) mengemukakan pengertian komunikasi massa yaitu 

komunikasi yang berlangsung dalam situasi interposed saat sumber dan penerima 

tidak melakukan kontak langsung, pesan-pesan komunikasi menuju kepada 

penerima dengan perantara saluran-saluran media massa, misalnya surat kabar, 

majalah, radio, televisi atau film. 

Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa komunikasi 

massa adalah komunikasi melalui media massa seperti surat kabar, majalah, buku, 

radio, televisi, dan lain-lain untuk menyampaikan informasi kepada khalayak. 

Menurut Dominick dalam Ardianto dan Erdinaya (2007:15) fungsi 

komunikasi massa bagi masyarakat, adalah: 

a. Surveillance (pengawasan) 

1) Pengawasan peringatan (warning or beware surveillance) 

2) Pengawasan instrumental (instumental surveillance) 

b. Interpretation (penafsiran) 

Media massa tidak saja menyuguhkan data dan fakta, namun juga informasi 

beserta interpretasi tentang suatu kejadian tertentu. 

c. Linkage (pertalian) 

Media massa dapat mempersatukan anggota masyarakat yang heterogen, 

sehingga membentuk suatu linkage (pertalian) menurut kepentingan dan minat 

yang sama pada sesuatu. 

d. Transmission of values (penyebaran nilai-nilai) 

Fungsi penyebaran nilai tidak kentara. Fungsi ini juga disebut socialization 

(sosialisasi). 
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e. Entertainment (hiburan) 

Media massa seperti surat kabar dan majalah meskipun fungsi utamanya adalah 

informasi dalam bentuk pemberitaan, rubrik-rubrik hiburan selalu ada, apakah 

itu cerita pendek cerita panjang, atau cerita bergambar. 

Oleh karena sifat komunikasi massa yang melibatkan banyak orang, maka 

proses komunikasinya sangat kompleks dan rumit. Menurut McQuail (1994:33) 

bahwa proses komunikasi massa terlihat berproses dalam bentuk: 

a. Melaksanakan distribusi dan penerimaan informasi dalam skala besar. 

b. Proses komunikasi massa juga diselenggarakan dengan cara satu arah, yaitu 

dari komunikator ke komunikan. 

c. Proses komunikasi massa terjadi secara asimetris antara komunikator dan 

komunikan. 

d. Proses komunikasi massa terjadi secara impersonal dan tanpa nama. 

e. Proses komunikasi massa juga terjadi menurut pada hubungan-hubungan 

kebutuhan dalam masyarakat. 

 

G. Program Televisi 

Faktor yang terpenting dan menentukan dalam mendukung kesuksesan 

finansial suatu stasiun penyiaran baik radio maupun televisi adalah suatu program 

acara. Program acaralah yang menutun khalayak mengenal suatu stasiun 

penyiaran. Program acara sangat mempengaruh jumlah pendapatan dan 

keuntungan stasiun penyiaran (Morissan, 2009:199). Dalam penelitian ini 

program acara ”Mata Najwa” yang ditayangkan oleh Metro TV. 
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1. Program Televisi Berdasarkan Jenisnya 

Berbagai jenis program televisi menurut (Morissan, 2009:208-219) dapat 

dikelompokkan berdasarkan jenisnya menjadi 2 bagian besar, yaitu:  

a. Program Informasi 

Program informasi merupakan segala jenis siaran yang tujuannya 

untuk memberikan penambahan pengetahuan atau informasi kepada 

masyarakat. Program informasi tidak hanya sebatas pada program berita 

yang dibacakan oleh presenter atau penyiar namun segala bentuk penyajian 

informasi termasuk program talkshow (perbincangan), misalnya wawancara 

dengan selebritis, tokoh publik dan sebagainya. 

Program informasi dapat dikelompokkan menjadi 2 bagian yakni 

berita keras (hard news) dan berita lunak (soft news). 
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1) Berita Keras (Hard News) 

Berita keras atau hard news adalah segala informasi penting 

dan/atau menarik yang harus segera disiarkan oleh media penyiaran 

karena sifatnya yang harus segera segera ditayangkan agar dapat 

diketahui oleh khalayak audiens secepatnya. Media televisi biasanya 

menyajikan berita keras secara reguler yang ditayangkan dalam suatu 

program berita. Berita keras disajikan dalam suatu program berita yang 

berdurasi mulai dari beberapa menit saja (misalnya breaking news) 

hingga program berita yang berdurasi 30 menit, bahkan satu jam.  

Dalam hal ini berita keras dapat dibagi ke dalam beberapa bentuk 

berita, yaitu: straight news, features, dan infotainment. 

2) Berita Lunak (Soft News) 

Berita lunak atau soft news adalah segala informasi yang penting 

dan menarik yang disampaikan secara mendalam (indepth) namun tidak 

bersifat harus segera ditayangkan. Program yang masuk ke dalam 

kategori berita lunak ini adalah: current affair, magazine, dokumenter, 

dan talk show. 

b. Program Hiburan 

Program hiburan adalah segala bentuk siaran yang bertujuan untuk 

menghibur audien dalam bentuk musik, lagu, cerita, dan permainan. 

Program yang termasuk dalam kategori hiburan adalah drama, permainan 

(game), musik, dan pertunjukan. 
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1) Drama 

Kata “drama” berasal dari bahasa Yunani dran yang berarti 

bertindak atau berbuat (action). Program drama adalah pertunjukkan 

(show) yang menyajikan cerita mengenai kehidupan atau karakter 

seseorang atau beberapa orang (tokoh) yang diperankan oleh pemain 

(artis) yang melibatkan konflik dan emosi. Program televisi yang 

termasuk dalam program drama adalah sinema elektronik (sinetron) dan 

film. 

2) Permainan 

Permainan atau game show merupakan suatu bentuk program yang 

melibatkan sejumlah orang baik secara individu ataupun kelompok (tim) 

yang saling bersaing untuk mendapatkan sesuatu. Program ini pun dapat 

dirancang dengan melibatkan audiens. Permainan merupakan salah satu 

produksi acara televisi yang paling mudah dibuat. Program permainan 

biasanya membutuhkan biaya produksi yang relatif rendah namun dapat 

menjadi acara televisi yang sangat digemari. Program permainan dapat 

dibagi menjadi tiga jenis, yaitu: quiz show, ketangkasan, dan reality 

show. 

3) Musik 

Program musik dapat ditampilkan dalam dua format, yaitu 

videoklip atau konser. Program musik berupa konser dapat dilakukan di 

lapangan (outdoor) ataupun di dalam studio (indoor). Program musik di 

televisi saat ini sangat ditentukan dengan kemampuan artis menarik 
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audiens. Tidak saja dari kualitas suara namun juga berdasarkan 

bagaimana mengemas penampilannya agar menjadi lebih menarik. 

4) Pertunjukan 

Pertunjukkan adalah program yang menampilkan kemampuan 

(performance) seseorang atau beberapa orang pada suatu lokasi baik di 

studio ataupun di luar studio, di dalam ruangan (indoor) ataupun di luar 

ruangan (outdoor). 

Berdasarkan jenisnya, program acara “Mata Najwa” di Metro TV 

termasuk dalam kedua jenis program televisi yakni program informasi 

sekaligus hiburan. Jenis program informasi dalam acara “Mata Najwa” di 

Metro TV berupa soft news dalam bentuk talk show. Adapun jenis program 

hiburan dalam acara “Mata Najwa” di Metro TV berupa pertunjukan musik dan 

stand up comedian. Kedua jenis program acara ini dapat dilakukan baik di 

dalam studio (indoor) maupun di luar studio (outdoor) seperti di kampus-

kampus. 

2. Program Televisi Berdasarkan Formatnya  

Format acara televisi adalah sebuah perencanaan dasar dari suatu konsep 

acara televisi yang akan menjadi landasan kreativitas dan desain produksi yang 

akan terbagi dalam berbagai kriteria utama yang disesuaikan dengan tujuan dan 

target pemirsa acara tersebut (Naratama, 2004:63). Ada tiga bagian dari format 

acara televisi, yaitu drama, non drama, dan berita olahraga. Bisa juga 

dikategorikan menjadi fiksi, nonfiksi, dan News-Sport. 
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a. Fiksi (Drama) 

Fiksi atau drama adalah sebuah format acara televisi yang diproduksi 

dan dicipta melalui proses imajinasi kreatif dari kisah-kisah drama atau fiksi 

yang direkayasa dan dikreasi ulang. Format yang dipergunakan merupakan 

interpretasi kisah kehidupan yang diwujudkan dalam suatu runtutan cerita 

dalam sejumlah adegan. Contoh: drama percintaan (love story), tragedi, 

horor, komedi, legenda, aksi (action), dan sebagainya. 

b. Non Fiksi (Non Drama) 

Non fiksi atau non drama adalah sebuah format acara televisi yang 

diproduksi dan dicipta melalui proses pengolahan imajinasi kreatif dari 

realitas kehidupan sehari-hari tanpa harus menginterprestasi ulang dan tanpa 

harus menjadi dunia khayalan. Nondrama bukanlah sebuah runtutan cerita 

fiksi dari setiap pelakunya. Untuk itu, format-format program acara 

nondrama merupakan sebuah runtutan pertunjukkan kreatif yang 

mengutamakan unsur hiburan yang dipenuhi dengan aksi, gaya dan musik. 

Contoh: talk show, konser musik, dan variety show. 

c. Berita dan Olahraga 

Berita dan olahraga adalah sebuah format acara televisi yang 

diproduksi berdasarkan informasi dan fakta atas kejadian dan peristiwa yang 

berlangsung pada kehidupan masyarakat sehari-hari. Format ini memerlukan 

nilai-nilai faktual dan aktual yang sajikan dengan ketepatan dan kecepatan 

waktu dimana dibutuhkan sifat liputan yang independen. Contoh: berita 

ekonomi, liputan siang, dan laporan olahraga (Naratama, 2004:66). 
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Berdasarkan bentuk formatnya, program acara “Mata Najwa” di Metro 

Tv termasuk ke dalam format non fiksi (non drama) karena program acara ini 

termasuk program informasi talk show dan hiburan. 

Semua stasiun televisi baik swasta maupun lokal berlomba-lomba agar 

dapat meraih perhatian pemirsa sebanyak-banyaknya. Apalagi persaingan yang 

ketat tengah terjadi antara televisi lokal dan televisi swasta. Karena itu televisi 

lokal bekerja keras agar dapat menarik perhatian masyarakat. Salah satu caranya 

adalah dengan menyuguhkan berbagai program acara yang menarik yang terkait 

dengan unsur budaya masyarakat setempat. Hal ini sangat berguna demi 

mendukung terciptanya citra positif stasiun televisi lokal sebagai jendela bagi 

masyarakat setempat untuk menengok kampung halaman sendiri. Sebagaimana 

dikutip Nippon Hoso Kyoku (NHK) dalam Wibowo (1997:17), menciptakan 

sepuluh kriteria untuk mengukur kualitas suatu program televisi, yaitu: 

1. Kesatuan antara gagasan dan kebenaran. 

2. Kesatuan antara kemampuan daya cipta dan kemampuan tekhnis. 

3. Relevan untuk setiap masa. 

4. Memiliki tujuan yang jelas dan luhur. 

5. Mendorong kemauan belajar dan mengetahui. 

6. Mereduksi nafsu dan kekerasan. 

7. Keaslian (originalitas). 

8. Menyajikan nilai-nilai universal. 

9. Menampilkan sesuatu yang baru dalam gagasan, format dan sajian. 

10. Memiliki kekuatan mendorong perubahan yang positif. 
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Kesepuluh kriteria tersebut memiliki bobot nilai yang sama. Perbedaan 

kualitas program ditentukan oleh beberapa banyak sebuah program memenuhi 

kesepuluh kriteria tersebut. Makin banyak kriteria yang dipenuhi, makin tinggi 

bobot kualitas program. Landasan kriteria ini lebih jelas dan konkrit sebagai 

sarana peniliain program. 

 

H. Efek Media Massa 

Media massa mempunyai efek yang sangat besar. Menurut Donald K. 

Robert dalam Rakhmat (2004:217) ada yang beranggapan bahwa efek hanyalah 

perubahan prilaku manusia setelah diterpa pesan media massa. Karena fokusnya 

pesan, maka efek haruslah berkaitan dengan pesan yang disampaikan oleh media 

massa. Efek media massa meliputi aspek-aspek sebagai berikut: 

1. Efek Kognitif  

Efek kognitif terjadi bila ada perubahan pada apa yang diketahui, dipahami, 

atau dipersepsi. Efek ini berkaitan dengan transmisi pengetahuan, 

keterampilan, kepercayaan atau informasi. Wilbur Schramm mendefinisikan 

informasi sebagai segala sesuatu yang mengurangi ketidakpastian atau 

mengurangi jumlah kemungkinan alternatif dalam situasi. 

2. Efek Afektif 

Efek afektif timbul bila ada perubahan pada apa yang dirasakan, disenangi atau 

tidak disukai oleh khalayak. Tujuan komunikator tidak hanya sekedar agar 

komunikan mengetahui, tetapi tergerak hatinya sehingga menimbulkan 

perasaan tertentu. Efek ini berhubungan dengan emosi, sikap atau nilai.  
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3. Efek Behavioral 

Efek behavioral berkaitan dengan perilaku nyata yang diamati dan meliputi 

pola-pola tindakan, kegiatan atau kebiasaan berperilaku. 

Adapun McQuail dalam Bungin (2008:317) menjelaskan bahwa efek 

media massa memiliki tipologi yang mana terdiri dari empat bagian yang besar, 

yaitu: 

1. Efek media merupakan efek yang direncanakan, sebagai sebuah efek yang 

diharapkan terjadi terjadi baik oleh media massa untuk kepentingan berbagai 

penyebaran informasi. 

2. Efek media massa yang tidak direncanakan atau tidak dapat diperkirakan, 

sebagai efek yang benar-benar di luar kontrol media, di luar kemampuan media 

ataupun orang lain yang menggunakan media untuk mengontrol terjadinya efek 

media massa. Efek media terjadi dalam kondisi tidak dapat diperkirakan dan 

efek media terjadi dalam kondisi tidak terkontrol. 

3. Efek media massa terjadi dalam waktu pendek namun secara cepat, instan, dan 

keras mempengaruhi seseorang atau masyarakat. 

4. Efek media massa berlangsung dalam waktu yang lama sehingga 

mempengaruhi sikap-sikap adopsi inovasi, kontrol sosial sampai dengan 

perubahan kelembagaan, dan persoalan-persoalan perubahan budaya. 
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I. Teori S-O-R 

Salah satu bentuk dari komunikasi adalah komunikasi massa. Menurut 

Effendy (1989:187) bahwa komunikasi massa merupakan proses komunikasi 

secara sekunder yaitu proses penyampaian pesan oleh seseorang kepada orang lain 

dengan menggunakan alat atau sarana sebagai media kedua (surat, telepon, teleks, 

surat kabar, majalah, radio, televisi dan lain-lain). Setelah memakai lambang 

sebagai media pertama.  

Teori S-O-R sebagai singkatan dari Stimulus-Organism–Response ini 

semula berasal dari psikologi. Kalau kemudian juga menjadi teori komunikasi, 

tidaklah mengherankan karena objek material dari psikologi dan komunikasi 

adalah sama, yaitu manusia yang jiwanya meliputi komponen-komponen: sikap, 

opini, perilaku, kognisi, afeksi, dan konasi (Effendy, 2009:254). 

Menurut teori ini efek yang ditimbulkan adalah reaksi khusus terhadap 

stimulus khusus, sehingga seseorang dapat mengharapkan dan memperkirakan 

kesesuaian antara pesan dan reaksi komunikan. Selain itu, teori ini menjelaskan 

tentang pengaruh yang terjadi pada pihak penerima sebagai akibat dari ilmu 

komunikasi (McQuail, 1994:234). Akibat atau pengaruh yang terjadi merupakan 

suatu reaksi tertentu dari rangsangan tertentu, artinya stimulus dan dalam bentuk 

apa pengaruh atau stimulus tersebut tergantung dari isi pesan yang ditampilkan 

(Sendjaja, 1999:71). 

Unsur-unsur dalam model ini adalah: 

1. Pesan (Stimulus), merupakan pesan yang disampaikan komunikator kepada 

komunikan. Pesan yang disampaikan tersebut dapat berupa tanda dan lambang. 
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2. Komunikan (Organism), merupakan keadaan komunikan disaat menerima 

pesan. Pesan yang disampaikan oleh komunikator diterima sebagai informasi, 

dan komunikan akan memperhatikan informasi yang disampaikan oleh 

komunikator. Perhatian disini diartikan bahwa komunikan akan memperhatikan 

setiap pesan yang disampaikan melalui tanda dan lambang. Selanjutnya, 

komunikan mencoba untuk mengartikan dan memahami setiap pesan yang 

disampaikan oleh komunikator. 

3. Efek (Response), merupakan dampak dari efek komunikasi. Efek dari 

komunikasi adalah perubahan sikap afektif, kognitif, konatif. Efek kognitif 

merupakan efek yang ditimbulkan setelah adanya komunikasi, efek kognitif 

berarti bahwa setiap informasi menjadi bahan pengetahuan bagi komunikan 

(Effendy, 2009:255). 

Jika unsur stimulus berupa pesan, unsur organism berupa perhatian, 

pengertian dan penerimaan komunikan, dan unsur response berupa efek maka 

sangat tepat jika peneliti menggunakan teori S-O-R untuk dipakai sebagai pijakan 

teori dalam penelitian. Teori S-O-R dapat digambarkan sebagai berikut: 
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Gambar 1 

Model Teori S-O-R (Effendy, 2009:255) 

 

Menurut model pada gambar 1 menunjukkan bahwa stimulus atau pesan 

yang disampaikan oleh komunikator kepada komunikan berupa terpaan tayangan 

Mata Najwa di Metro TV mungkin diterima atau mungkin saja terjadi penolakan. 

Dalam tahapan berikutnya bila komunikan menerima stimulus atau pesan yang 

disampaikan maka akan memperhatikan. Proses selanjutnya, komunikan tersebut 

mengerti pesan yang telah disampaikan, dan proses akhir adalah kesediaan dari 

komunikan untuk mengubah sikap yang menandakan keberhasilan dalam proses 

komunikasi (Effendy, 2009:256). 

Keterkaitan model teori S-O-R dalam penelitian ini adalah: (a) Stimulus 

yang dimaksud adalah terpaan tayangan Mata Najwa di Metro TV; (b) Organism 

yang dimaksud adalah mahasiswa yang menonton tayangan Mata Najwa di Metro 

TV; (c) Response yang dimaksud adalah persepsi tentang politisi pada mahasiswa 

yang menerima terpaan tayangan Mata Najwa di Metro TV. 

 

J. Definisi Konseptual 

Definisi konseptual pada masing-masing variabel yang digunakan dalam 

penelitian ini, yaitu: 

 

 

STIMULUS 

 
 

ORGANISM 

 
 

RESPONSE 
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1. Terpaan media adalah banyaknya informasi yang diperoleh melalui media, 

yang meliputi frekuensi, atensi dan durasi penggunaan pada setiap jenis 

media yang digunakan (Rakhmat, 2004:66).  

2. Mata Najwa adalah program talkshow unggulan Metro TV yang dipandu oleh 

jurnalis senior, Najwa Shihab. Talkshow ini ditayangkan setiap hari Rabu 

pukul 20:05 hingga 21.30 WIB. Disiarkan perdana sejak 25 November 2009, 

Mata Najwa konsisten menghadirkan topik-topik menarik dengan narasumber 

kelas satu yakni para elit politik di tanah air (Matanajwa.com, 2011). 

3. Persepsi merupakan proses ketika kita menjadi sadar atas banyaknya stimulus 

yang mempengaruhi indera kita. Persepsi dalam arti sempit ialah penglihatan, 

bagaimana cara seseorang melihat sesuatu: sedangkan dalam arti luas adalah 

pandangan atau pengertian, yaitu bagaimana seseorang memandang atau 

mengartikan sesuatu (Sobur, 2003:445).  

4. Integritas adalah tentang keseluruhan nilai-nilai kejujuran, keseimbangan, 

memberi kembali, dedikasi, kredibilitas dan berbagai hal pengabdian diri 

pada nilai-nilai kemanusiaan dalam hidup (Sulaiman, 2010:131).  

5. Politisi merupakan orang yang mengamalkan proses politik. Politisi ini dapat 

meliputi anggota legislatif maupun eksekutif (Coser et al., dalam Sudiyono, 

2010). 

 

K. Definisi Operasional Variabel 

Variabel yang dipergunakan dalam penelitian ini hanya satu yaitu, persepsi 

tentang integritas politisi. Definisi operasional variabel persepsi tentang integritas 
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adalah pandangan mahasiswa mengenai integritas para tokoh politik yang menjadi 

bintang tamu dalam tayangan Mata Najwa di Metro TV. Indikator variabel 

persepsi tentang integritas politisi didasarkan pada pendapat Sulaiman (2010:131) 

tentang integritas yang terdiri dari kejujuran, keseimbangan, memberi kembali, 

dedikasi, kredibilitas, dan pengabdian pada kemanusiaan.  

Variabel persepsi tentang integritas politis diukur dengan skala Likert, 

yaitu skala dipergunakan untuk mengetahui setuju atau tidak setujunya responden 

atas pernyataan yang disediakan dalam kuesioner. Skala Likert diberi skor 

(scoring) sebagai berikut: 

1. Jawaban Tidak Setuju (TS) diberi skor 1, menyatakan tidak setuju dengan item

pernyataan dalam kuesioner.

2. Jawaban Kurang Setuju (KS) diberi skor 2, menyatakan kurang setuju dengan

item pernyataan dalam kuesioner.

3. Jawaban Setuju (S) diberi skor 3, menyatakan setuju dengan item pernyataan

dalam kuesioner.

4. Jawaban Sangat Setuju (SS) diberi skor 4, menyatakan sangat setuju dengan

item pernyataan dalam kuesioner.


