
BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Komunikasi Massa

Banyak definisi tentang komunikasi massa yang telah dikemukakan para

ahli komunikasi. Banyak ragam dan titik tekan yang dikemukakannya. Namun,

dari  sekian banyak definisi itu ada benang merah kesamaan definisi  satu sama

lain. Pada dasarnya komunikasi massa adalah komunikasi melalui media massa

(media  cetak  dan  elektronik).  Sebab  awal  perkembangannya  saja,  komunikasi

massa  berasal  dari  pengembangan  kata  media  of  mass  communication (media

komunikasi massa). (nuruddin. 2007:3-4).

Definisi  lain  yang dikemukakan oleh Josep A.  Devito yakni  “pertama,

komunikasi  massa  adalah  komunikasi  yang  ditujukan  kepada  massa,  kepada

khalayak yang luar biasa banyaknya. Ini tidak berarti bahwa khalayak meliputi

seluruh  penduduk  atau  semua  orang  yang  membaca  atau  semua  orang  yang

menonton televisi, agaknya ini tidak berarti pula banyak khalayak itu besar dan

pada umumnya agak sukar untuk didefinisikan. Kedua, komunikasi massa adalah

komunikasi  yang  disalurkan  oleh  pemancar-pemancar  yang  audio  dan  visual.

Komunikasi massa barang kali akan lebih mudah dan lebih logis bila didefinisikan

menurut bentuknya (televisi, radio, surat kabar, majalah, film, buku dan pita).

Sementara  itu  menurut  Jay  Black  dan  Federick  C.Whitney  (1988)

disebutkan  komunikasi  massa  adalah  sebuah  proses  dimana  pesan-pesan  yang

diproduksi  secara  massal/tidak  sedikit  itu  disebarkan  kepada  massa  penerima

pesan yang luas, anonim, dan heterogen. (Nuruddin,2007:12).
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Sedangkan pengertian komunikasi massa merujuk kepada pendapat Tan

dan  Wright,  dalam  Liliweri,1991,  merupakan  bentuk  komunikasi  yang

menggunakan  saluran  (media)  dalam  menghubungkan  komunikator  dan

komunikan  secara  massal,  berjumlah  banyak,  bertempat  tinggal  yang  jauh

(terpencar), sangat heterogen, dan menimbulkan efek tertentu (Ardianto.2004:4).

2.2 Media Televisi

Televisi  adalah  panduan  radio  (broadcast)  dan  film  (moving  picture).

Televisi  terdiri dari istilah “tele” yang berarti jauh dan “visi” (vision) yang berarti

penglihatan.  Segi  “jauh”nya  dihasilkan  oleh  prinsip  radio  dan  segi

“penglihatan”nya  oleh  gambar  (Effendy,2007:174).  Televisi  yang  dalam

menyiarkan pesannya itu bersifat audio visual, dapat dilihat dan didengar dan juga

mendatangi langsung kerumah-rumah penduduk benar-benar telah menyaingi film

bioskop,  radio,  dan  surat  kabar. Kelebihan televisi   dari  media  massa  lainnya

ialah  kemampuan  menyajikan  berbagai  kebutuhan  manusia  baik  hiburan,

informasi  maupun  pendidikan  dengan  sangat  memuaskan.  Televisi  dapat

menyampaikan  beberapa  program,  bukan  hanya  film  yang  dipertunjukan  di

bioskop, tetapi juga berita, musik, ceramah agama, pendidikan, dan sebagainya.

Dari  semua media komunikasi  yang ada,  televisilah yang paling sangat

berpengaruh pada kehidupan manusia.  Sebanyak 90% orang Amerika memiliki

televisi di rumahnya. Tayangan televisi mereka dijejali hiburan, berita dan iklan.

Mereka menghabiskan waktu menonton televisi sekitar 7 jam dalam sehari (agge,

et.al.2001:279)  dalam  (Ardianto,2004:125).  Televisi  mengalami  perkembangan

secara dramatis, terutama melalui pertumbuhan televisi kabel. Transmisi program

televise  kabel  menjangkau  seluruh  pelosok  negeri  dengan  bantuan  satelit  dan
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diterima langsung pada layar kaca televisi  dirumah dengan menggunakan  wire

atau  microwife yang membuka tambahan saluran televisi bagi pemirsa. Televisi

tambah marak lagi  setelah dikembangkannya  Direct  Broadcast  Sattelite  (DBS)

(Ardianto,2004:125).

Televise  sebagai  bagian  dari  media  komunikasi  elektronik,  mempunyai

daya  tarik  yang  kuat  dibanding  dengan  media  massa  lainnya.  Media  televisi

memiliki fungsi yang tidak jauh berbeda dengan media massa lainnya. Menurut

(Jefkin,1982:145)  “Fungsi-fungsi  tersebut  adalah  penerangan,  hiburan,  dan

pendidikan.” Lebih jauh Jefkin juga menyatakan, televisi selain memiliki fungsi

yang hampir sama dengan media massa lainnya,  televisi  juga mempunyai sifat

yang hampir sama pula dengan sifat media massa. Beberapa sifat televisi yaitu:

1. Televisi  dapat  mencapai  audience yang  besar  sekali  dan  mereka  itu  tetap

dapat mengambil manfaat sekalipun tidak bisa membaca.

2. Televisi dapat dipakai untuk mengajarkan banyak subyek dengan baik. Akan

tetapi,  pengajaran  itu  akan  lebih  efektif  apabila  diikuti  dengan  diskusi

aktifitas yang lain.

3. Televisi sama seperti radio, dapat bersifat otoritatif dan bersahabat.

4. Dengan  kelebihan  yang  dimiliki  media  itu,  maka  media  ini  memiliki

pengaruh yang sangan besar bagi audience. (Jefkin, 1982: 151).

Media  televise  menyediakan  informasi  dan  kebutuhan  manusia

keseluruhan,  seperti  berita  cuaca,  informasi  financial,  dan sebagainya.  Pemirsa

akan selalu terdorong untuk mencari sesuatu yang tidak diketahui melalui media

massa televisi. Pada akhirnya, televisi pun menjadi pemirsa ‘hamba-hamba kecil’
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yang  pola  pikirnya  siap  diprogram oleh  materi  isi  media  tersebut  (Kuswandi,

1996:30).

Berikut Kekuatan televisi menurut (Kasali,1995:121). Secara kontekstual

televisi mempunyai kekuatan :

1. Efisiensi biaya. Banyak pengiklan memandang televisi sebagai media paling

efektif  untuk  menyampaikan  pesan-pesan  komersilnya.  Salah  satu

keunggulannya adalah kemampuan menjangkau khalayak sasaran yang sangat

kuat.  Televisi  selain  mampu  menjangkau  khalayak  sasaran  yang  tidak

terjangkau oleh media cetak.

2. Dampak yang kuat.  Keunggulan lainnya adalah kemampuan menimbulkan

dampak yang kuat terhadap konsumen, dengan tekanan pada sekaligus dua

indera penglihatan dan pendengaran.

3.  Pengaruh  yang  kuat.  Televisi  mempunyai  kemampuan  yang  kuat  untuk

mempengaruhi  tentang persepsi  khalayak sasaran.  Kebanyakan masyarakat

meluangkan waktunya di muka televisi sebagai sumber berita, hiburan dan

sarana pendidikan.

Sedangkan  Kelemahan  Televisi  Menurut  (Kasali,  1995:  122)  televisi

mempunyai kelemahan, yaitu :  

1. Biaya  yang  besar  Kelemahan  yang  paling  serius  dalam  beriklan  atau

membuat program acara di televisi adalah biaya absolut yang sangat ekstrem

untuk memproduksi dan menyiarkan siaran komersial. Sekalipun biaya untuk

menjangkau setiap kepala adalah rendah, biaya absolut dapat membatasi niat

produsen/pengiklan.
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2. Khalayak  yang  tidak  selektif  sekalipun  berbagai  teknologi  telah

diperkenalkan untuk menjangkau sasaran yang lebih selektif,  televisi  tetap

sebuah media yang tidak selektif,  segmentasinya tidak setajam surat kabar

atau majalah.

3. Kesulitan teknis iklan-iklan atau program-program acara yang telah dibuat

tidak  dapat  diubah  begitu  saja  jadwalnya,  apalagi  menjelang  jam-jam

penyiaran.

2.3 Sejarah Singkat Televisi

Sebagaimana  radio  siaran,  penemuan  televise  telah  melalui  berbagai

eksperimen  yang  dilakukan  oleh  para  ilmuwan  akhir  abad  19  dengan  dasar

penelitian yang dilakukan oleh James Clark Maxwell dan Heinrich Hertz, serta

penemuan Marconi, pada tahun 1890. Paul Nipkow dan William Jenkins melalui

eksperimennya menemukan metode pengiriman gambar melalui  kabel.  Televisi

sebagai pesawat transmisi dimulai pada tahun 1925 dengan menggunakan metode

mekanikal  dari  Jefkins.  Pada  tahun  1928  General  Electronic  Company  mulai

menyelenggarakan acara siaran televisi secara regular. Pada tahun 1939 Presiden

Frankin  D.  Roosevelt  tampil  di  layar  televisi.  Sedangkan  siaran  komersial  di

amerika dimulai pada 1 September 1940. (Ardianto,2004:126-127). 

2.4 Program Televisi

Program”  itu  sendiri  berasal  dari  bahasa  inggris  (  programme )  atau

program yang berarti  acara  atau  rencana.  Undang-undang penyiaran  Indonesia

tidak menggunakan kata program untuk acara tetapi menggunakan istilah “siaran”

yang  didefinisikan  sebagai  pesan  atau  rangkaian  pesan  yang  disajikan  dalam

berbagai bentuk. Dengan demikian, pengertian program adalah segala hal yang
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ditampilkan stasiun penyiaran untuk memenuhi kebutuhan audiencenya . Program

atau acara yang disajikan adalah faktor yang membuat  audience tertarik untuk

mengikuti  siaran  yang  dipancarkan  stasiun  penyiaran  apakah  itu  radio  atau

televisi.

Dari berbagai macam program yang disajikan stasiun penyiaran jenis-jenis

program terbagi menjadi dua bagian yaitu :

1. Program  informasi,  adalah  segala  jenis  siaran  yang  bertujuan  untuk

memberitahuakann  tambahan  pengetahuan  (informasi)  kepada  khalayak

audience.

a. Berita keras (Hard News), adalah segala bentuk informasi yang penting

dan menarik yang harus segera disiarkan oleh media penyiaran karena

sifatnya  yang  harus  segera  ditayangkan  agar  dapat  diketahui  oleh

khalayak audience secepatnya.

- Straight  News,  suatu  berita  singkat  (tidak  detail)  yang  hanya

menyajikan informasi  terpenting saja  terhadap suatu peristiwa yang

diberitakan.

- Feature, adalah berita yang menampilkan berita-berita ringan namun

menarik.

- Infotaiment,  adalah  berita  yang  menyajiakan  informasi  mengenai

kehidupan orang-orang yang dikenal masyarakat (celebrity).

b. Berita  lunak  (Soft  News),  adalah  informasi  yang  penting  dan  menarik

yang disampaikan secara mendalam (indepth) namun tidak bersifat harus

segera ditayangkan.
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- Current  Affair,  adalah  program  yang  menyajikan  informasi  yang

terkait dengan suatu berita penting yang muncul sebelumnya namun

dibuat secara lengkap dan mendalam.

- Magazine, adalah program yang menampilkan informasi ringan dan

mendalam.  Magazine  menekankan  pada  aspek  menarik  suatu

informasi ketimbang aspek pentingnya.

- Dokumenter,  adalah  program  informasi  yang  bertujuan  untuk

pembelajaran dan pendidikan namun disajikan dengan menarik. 

- Talk  Show,  adalah  yang  menampilkan  beberapa  orang  untuk

membahas suatu topik tertentu yang dipandu oleh seorang pembawa

acara.

2. Program hiburan adalah segala bentuk siaran yang bertujuan untuk menghibur

audience dalam bentuk musik,  lagu,  cerita,  dan  permainan.  Program yang

temasuk dalam ketegori hiburan adalah drama, musik, dan permainan (game).

a. Drama,  adalah  pertunjukan  (show)  yang  menyajikan  cerita  mengenai

kehidupan  atau  karakter  seseorang  atau  beberapa  orang  (tokoh)  yang

diperankan oleh pemain (artis) yang melibatkan konflik dan emosi.

- Sinetron merupakan drama yang menyajika cerita dari berbagai tokoh

secara bersamaan. Masing-masing tokoh memiliki alur cerita mereka

sendiri-sendiri tanpa harus dirangkum menjadi suatu kesimpulan.

- Film, televisi menjadi media paling akhir yang dapat menayangkan

film  sebagai  salah  satu  programnya  karena  pada  awalnya  tujuan

dibuatnya  film  untuk  layar  lebar.  Kemudian  film  itu  sendiri
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didistribusikan menjadi VCD atau DVD setelah itu film baru dapat

ditayangkan di televisi.

b. Permainan  atau  (game  show),  adalah  suatu  bentuk  program  yang

melibatkan  sejumlah  orang  baik  secara  individu  atau  kelompok  yang

saling bersaing untuk mendapatkan sesuatu.

c. Musik,  Program  ini  merupakan  pertunjukan  yang  menampilkan

kemampuan  seseorang  atau  beberapa  orang  pada  suatu  lokasi  baik  di

studio ataupun di luar studio. Program musik di televisi sangat ditentukan

artis  menarik  audience.  Tidak  saja  dari  kualitas  suara  namun  juga

berdasarkan  bagaimana  mengemas  penampilannya  agar  menjadi  lebih

menarik. Dalam pertunjukan ini merupakan program yang menampilkan

kemampuan  seseorang  atau  beberapa  orang  pada  suatu  lokasi  baik  di

studio0ataupun0diluar0studio. 

2.5 Televisi Sebagai Media Massa

Tidak dapat dipungkiri peran televise saat ini semakin besar dan perannya

sebagai  media  komunikasi  visual  sangat  luar  biasa dibandingkan media  massa

yang  lain.  Televisi  mampu  mengkomunikasikan  pesan-pesannya  dengan  cara

sederhana lewat pancaran sinar yang dibentuk oleh garis-garis tabung elektronik

dan bersifat  sepintas atau  transitory.  Dalam hal ini  maka pesan dalam televisi

harus singkat dan jelas, intonasi dan artikulasi harus tepat dan baik. Kesemuanya

itu tentu saja  menekankan unsur  isi  pesan agar  pemirsa dapat  mengerti  secara

tepat. (Kuswandi, 1996:18-19). 

Media  televise  pada  akhirnya  melahirkan  istilah  baru  dalam peradaban

manusia yang lebih dikenal dengan  mass culture (kebudayaan massa). Manusia
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cenderung  menjadi  konsumen  budaya  massa  melalui  “kotak  ajaib”  yang

menghasilkan  suara  (audio)  dan  gambar  (visual).  Pemirsa  sebagai  individu

maupun  kelompok  akan  dihadapkan  tentang  realitas  sosial  yang  ditayangkan

bahkan, dapat menyaksikan beragam informasi tentang suatu kejadian di belahan

bumi  lain  (kuswandi,1996:22).  Daya  tarik  media  televisi  sedemikian  besar,

sehingga pola-pola  kehidupan manusia  sebelum muncul  televise  berubah total.

Media televisi menjadi panutan baru bagi kehidupan manusia. Selain itu, media

televisi  juga  mempersiapkan materi  hiburan  lebih  banyak  dibandingkan  media

yang  lain,  karena  pada  umumnya  pemirsa  televisi  lebih  tertarik  menyaksikan

televisi dari unsur hiburan dibanding unsur pemberitaan analisis atau kritik sosial.

Perhatian  pemirsa  terhadap  unsur  tersebut  hanya  sebatas  pada  status  sosial

(kuswandi ,1996:23-24).

Fungsi  hiburan  merupakan  salah  satu  yang  menonjol  dalam  sebuah

tayangan televisi. Kejenuhan yang dialami pemirsa televisi tentang homogenitas

sebuah tayangan atau kesibukan dari aktivitas sehari-hari dapat sedikit dikurangi

dengan aktivitas menonton program hiburan di televisi. Hal ini sama seperti yang

dikatakan oleh Charles Wright yaitu fungsi hiburan lebih bersifat  human interest

agar pemirsa tidak merasa jenuh dengan berbagai isi pesan dan sarana pelarian

terhadap suatu masalah. (kuswandi, 1996:25). 

Sulit  dibantah  lagi  bahwa kenyataan  hampir  semua media  menjalankan

fungsi hiburan. Televisi adalah media massa yang mengutamakan sajian hiburan,

hampir  tiga  perempat  bentuk  siaran  televisi  setiap  hari  merupakan  tayangan

hiburan.  Begitupun  radio  siaran,  siarannya  banyak  diminati  acara  hiburan.

Memang ada beberapa televisi dan radio siaran yang memuat 100% berita, tetapi
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televisi  dan  radio  siaran  lainnya  menyajikan  berita  kurang  dari  5%.  melalui

berbagai macam program acara yang ditayangkan televisi,  audience agar dapat

memperoleh hiburan yang dikehendakinya. (Ardianto,2004:18). 

McQuail menjelaskan bahwa bentuk-bentuk sarana media massa dimulai

dengan lahirnya surat kabar, film, siaran radio, televisi, hingga munculnya media

elektronik  baru  seperti  video  teks,  video  komputer,  internet,  dan  lain-lain.

Perkembangan media  massa  tersebut  dianggap mampu memberikan efek  yang

beragam bagi setiap individu yang menerimanya, karena tujuan utama dari proses

komunikasi massa adalah untuk menimbulkan efek (McQuail,1997:9).

2.6 Efek Komunikasi Massa Televisi

Gunter  (1994)  dalam  (Burton,2007;368)  menggolongkan  Efek  sebagai

bersifat  kognitif (keyakinan),  afektif (emosi),  atau  behavioral.  Efek  kognitif

terjadi apabil ada perubahan pada apa yang diketahui dan dipahami dan dipersepsi

audience.  Efek  ini  berkaitan  dengan  transmisi  pengetahuan,  keterampilan,

kepercayaan atau informasi. Selanjutnya, efek  afektif timbul bila ada perubahan

pada  apa  yang  dirasakan,  disenangi  atau  dibenci  khalayak.  Efek  ini  berkaitan

dengan emosi,sikap dan nilai. Sedangkan efek konagtif merujuk pada sikap nyata

yang diamati, meliputi pola-pola tindakan, kegiatan atau kebiasaan bersikap.

Komunikasi massa merupakan kekuatan social yang dapat menggerakan

proses  sosial  kearah  yang  telah  ditetapkan  terlebih  dahulu.  Akan  tetapi  untuk

mengetahui secara tepat dan rinci mengenai kekuatan sosial yang dimiliki oleh

komunikasi massa dan hasil yang dicapainya dalam menggerakkan proses sosial

tidaklah  mudah.  Oleh  karena  itu,  efek  atau  hasil  yang  dapat  dicapai  oleh

komunikasi  dilaksanakan  melalui  berbagai  media  (lisan,  tulisan,  visual/audio
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visual) perlu dikaji melalui metode tertentu yang bersifat analisis psikologi dan

analisis  sosial.  Yang  dimaksud  analisis  psikologi  adalah  kekuatan  sosial  yang

merupakan  hasil  kerja  dan  berkaitan  dengan  watak  serta  kodrat  manusia.

Sedangkan analisis sosial adalah peristiwa sosial yang terjadi akibat komunikasi

massa  dengan  menggunakan  media  massa  yang  sangat  unik  serta  kompleks.

( Ardianto,2004:48). 

Donald K.Robert (Komala, dalam Kalinah , dkk 1999) mengungkapkan,

ada yang beranggapan bahwa “Efek hanyalah perubahan perilaku manusia setelah

diterpa  pesan  media  massa”.  Oleh  karena  fokusnya  pesan,  maka  efek  harus

berkaitan dengan pesan yang disampaikan media massa. (Ardianto,2004:48). 

Efek  yang ditimbulkan televisi  sebagai  media  massa  begitu  mendalam,

sebuah  televise  mampu  menimbulkan  kontak  bantin  dengan  pemirsa  sehingga

seolah-olah orang ikut  terhanyut  dalam acara yang sedang berlangsung.  Acara

televisi pada umumnya mempengaruhi sikap, pandangan, persepsi, dan perasaaan

para penonton. Sebab salah satu pengaruh psikologi dari televisi adalah seakan-

akan  menghipnotis  penonton  sehingga  penonton  dihanyutkan  dalam  suasana

pertunjukan  televise  dengan  kelatahan  atau  yang  dikatakan  peniruan  yang

seringkali dipermasalahkan, yakni peniruan yang negatif. Kenyataannya televisi

tidak selalu menimbulkan peniruan yang negatif, tidak jarang juga yang positif.

Yang  menjadi  persoalan  sekarang  ialah  bagaimana  kita  harus  menggunakan

peniruan yang positif dan mencegah peniruan yang negatif. (Effendy,2007: 41).

2.7 Reality Show, Sebagai Genre Tanyangan Televisi

Genre dipahami sebagai tipe atau format isi media. Dalam sebuah  genre

terkandung formula-formula untuk memenuhi keinginan  audience.  Reality Show
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merupakan bagian dari genre televisi. Reality show membawa kehidupan nyata ke

dalam  scenario  tayangan  studio.  Mia  Consalvo  mendefinisikan  reality  based

television sebagai  sebuah  tayangan  tematik  satu  episode  yang  menampilkan

peristiwa nyata.  Dalam industri televisi  konsep realitas dapat dijabarkan secara

luas, seperti tabloid news, talk show, comedic style show serta crime based show.

Pada intinya dalam tayangan ini menampilkan kehidupan nyata seseorang alam

layar kaca.

Para ahli memberikan pembedaan terhadap tipe-tipe reality show ini. Mia

Consalvo membedakan reality based television ke dalam 3 bagian yaitu:

1. Comic style reality,  reality show yang berisi video kiriman pemirsa tentang

cerita lucu ataupun memalukan . seperti World Funniest Animal. 

2. Shock Show, tayngan yang mengejutkan pesertanya.

3. crime  basedshow,  tayangan  yang  mengisahkan  tentang  kejahatan  seperti

penangkapan penjahat.

Walaupun  banyak  mendapat  tentangan  dan  menimbulkan  kontrovesi,

namun  nyatanya  genre  ini  sangat  diminati  khalayak.  Acara  Indonesia  Idol,

pencarian bakat untuk menjadi entertainer di ikuti oleh ribuan audince di seluruh

Indonesia. Motivasi ini muncul, karena adanya tawaran hadiah yang menggiurkan,

baik  berupa  material  seperti  kesempatan  rekaman,  sejumlah  uang  atau  barang

maupun  non  material  yaitu  menjadi  idola  dan  popularitas.  Tampil  di  televisi

merupakan hal yang sangat di inginkan semua orang.

Industri  televise  tetap  akan  memakai  reality  show sebagai  andalannya,

karena tayangan semacam ini membutuhkan dana rendah dalam pembuatannya.
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Bila dibandingkan dengan drama naratif, biaya produksi  reality show jauh lebih

murah.

2.8 Pemirsa Sebagai Khalayak Aktif

Teks hadir untuk khalayak-khalayak menjadi sangat penting artinya bagi

sebuah  teks.  Keduanya  sangat  berhubungan  satu  sama  lain,  dalam  upaya

melakukan  interpretasi.  Pemahaman  khalayak  terhadap  teks  sangat  beragam

ditentukan oleh latar belakang social budayanya. Pesan media dapat menimbulkan

“polysemic” yaitu memiliki makna yang beragan dan terbuka semua interprestasi

yang mungkin (Mc.Quail, 1997: 19).

Receptoin  Analysis memberikan  penekanan  penggunaan  media  sebagai

refleksi dari sejumlah konteks sosial kultural dan pemaknaan pada produk budaya

dan pengalaman. Dari pengalaman humanis, yang menyumbangkan konsep bahwa

komunikasi massa adalah praktek produksi budaya,  dan sirkulasi  makna dalam

konteks sosial. Reception analysis merupakan riset khalayak yang mengkonstruksi

data valid akan penerimaan, penggunaan dan dampak media terhadap individu.

Individu pengguna media dalam  reception analysis dilihat Fiske dan de

Certeu sebagai aktive producer meaning bukan sekadar consumer media meaning.

Khalayak memaknai teks media berdasarkan pada lingkungan sosial dan budaya

serta bagaimana khalayak menjalaninya sebagai pengalaman. Reception Analysis

yang menekankan pada pemaknaan melihat khalayak, sebagai sebuah kekuatan

untuk  menolak  makna  dominan atau  hegemoni yang  ditawarkan  media  massa

(Mc.Quail, 1997: 19).

Berikut ini penjelasan Reception Analysis menurut Lindolf:
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1. Teks  media  harus  dimaknai  melalui  persepsi  khalayaknya,  yang

mengkontruksi makna dan hiburan dari teks media yang ditawarkan. 

2. Proses  penggunaan  media  massa  yang  mana  menyingkap  konteks  khusus

adalah central of interesnya.

3. Penggunaan media selalu didasarkan pada situasi dan berorientasi pada tugas

social sebagai partisipasi dalam interpretive community.

4. Khalayak  sebagai  bagian  interpretive  community selalu  berbagi  beberapa

wacana dan kerangka kerja dalam upaya memaknai media. 

5. Khalayak tidak pernah pasif, dan keanggotaan mereka berimbang.

6. Metode  yang  harus  digunakan  adalah  kualitatif  dan  mendalam.  (Lindlof

dalam Mc. Quail, 1997:19).

2.9 Pengertian Khalayak

Istilah khalayak media berlaku  universal dan secara sederhana diartikan

sekumpulan orang yang menjadi pembaca, pendengar, pemirsa berbagai media.

Kumpulan ini disebut sebagai khalayak dalam bentuk yang paling dikenali dan

versi yag diterapkan dalam hampir seluruh penelitian media itu sendiri. Calusse

(1968)  menunjukkan  beberapa  kerumitan  untuk  membedakan  beberapa  kadar

keikutsertaan dan keterlibatan khalayak.

1. Khalayak pertama dan tersebar adalah populasi yang tersedia untuk menerima

tawaran komunikasi tertentu. Dengan demikian semua yang memiliki pesawat

televisi adalah audiens televisi dalam artian tertentu.

2. Khalayak  kedua  merupakan  khalayak  yang  menerima  hal-hal  yang

ditawarkan dengan kadar yang berbeda-beda seperti pemirsa televisi reguler.

Pembeli surat kabar dan sebagainya.
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3. Khalayak ketiga adalah khalayak yang mencatat penerimaan isi pesan masih

dalam bagian lebih kecil yang mengedepankan pesan yang ditawarkan .

Khalyak tergantung pada informasi yang berasal dari media massa dalam

rangka memenuhi kebutuhan khalyak yang bersangkutan serta mencapai tujuan

tertentu dari proses konsumsi media massa. Namun perlu digaris bawahi bahwa

khalayak tidak memiliki ketergantungan yang sama terhadap semua media.

Khalayak  memiliki  pandangan   dalam  menekankan  dari  ukuran  besar,

heterogenitas,  penyebaran  dan  anonimitasnya,  maka  ada  tiga  perbedaan  jenis

audiens yaitu:

1. Populasi  yang  tersedia  untuk  menerima  “tawaran”  komunikasi  tertentu,

dengan  demikian  semua  yang  memiliki  pesawat  televisi  adalah  audiens

televisi dalam arti tertentu.

2. Terdapat  audiens yang  benar-benar  menerima  hal-hal  yang  ditawarkan

dengan  kadar  yang  berbeda-beda  seperti  pemirsa  televisi  reguler,  pembeli

surat kabar dan sebagainya.

3. Ada bagian  audiens  sebenarnya yang mencatat  penerima isi  dan  akhirnya

masih  ada  bagian  kecil  yang  mengendapkan  hal-hal  yang ditawarkan  dan

diterima.

Khalayak  memiliki  perbedaan  dari  aspek  khalayak  yang  suka  terhadap

tayangan tersebut dan ada yang tidak suka dari tayangan tersebut, maka dari itu

khalayak dilihat dari jenis-jenis yang berbeda terhadap media massa (televisi).

Ada empat jenis sumber formasi audiens dari sebuah tripologi yaitu :

1. Kelompok atau publik
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Sejalan  dengan  suatu  pengelompokkan  sosial  yang  ada  seperti

komunitas,  keanggotaan  minoritas  politis,  religious atau  etnis dan  dengan

karakteristik sosial bersama dari tempat, kelas sosial ,  politik, budaya, dan

sebagainya.

2. Kelompok atau kepuasan

Terbentuk atas dasar tujuan atau kebutuhan individu tertentu yang ada

terlepas dari  media, tetapi berkaitan misalnya dengan isu sosial,  jadi suatu

kebutuhan umum akan informasi atau akan kepuasaan emosional dan afektif

tertentu.

3. Kelompok penggemar atau budaya cita rasa

Terbentuk atas dasar minat pada jenis isi atau gaya atau daya tarik

tertentu  akan  kepribadian  tertentu  atau  citra  rasa  budaya  atau  intelektual

tertentu.

4. Audiens medium

Berasal  dari  dan  dipertahankan  oleh  kebiasaan  atau  loyalitas pada

sumber  media  tertentu  misalnya  surat  kabar,  majalah,  saluran  radio,atau

televisi).

2.10   Reseptions Analisys

2.10.1 Sejarah singkat analisis resepsi

Dalam  tradisi  studi  audience,  setidaknya  pernah  berkembang  beberapa

varian di antarannya disebut secara berurutan berdasar perjalanan sejarah lahirnya:

effect research, uses and gratification research, literary criticism, cultural studies,

reception  analysis.  Reception  analysis  bisa  dikatakan  sebagai   perspektif  baru

dalam aspek wacana dan sosial dari teori komunikasi. Sebagai respon terhadap
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tradisi scientific dalam ilmu sosial, reception analysis menandaskan bahwa studi

tentang  pengalaman  dan  dampak  media,  apakah  itu  kuantitatif  atau  kualitatif,

seharusnya  didasarkan  pada  teori  representasi  dan  wacana  serta  tidak  sekedar

menggunakan operasionalisasi seperti  penggunaan skala dan kategori semantik.

Sebaliknya,  sebagai  respon  terhadap  studi  teks  humansitik,  reception  analysis

menyarankan  baik  audience  maupun  konteks  komunikasi  massa  perlu  dilihat

sebagai  suatu  spesifik  sosial  tersendiri  dan  menjadi  objek  analisis  empiris.

Perpaduan  dari  kedua  pendekatan  (sosial  dan  perspektif  diskursif)  itulah  yang

kemudian  melahirkan  konsep  produksi  sosial  terhadap  makna  (the  social

production of meaning). Analisis resepsi kemudian menjadi pendekatan tersendiri

yang  mencoba  mengkaji  secara  mendalam  bagaimana  proses-proses  aktual

melalui mana wacana media diasimilasikan dengan berbagai wacana dan praktik

kultural audiensnya. 

(https://sinaukomunikasi.wordpress.com/2012/02/16/mengkaji-khalayak-media-

dengan-metode-penelitian-resepsi/)

Pemanfaatan  teori  reception  analysis  sebagai  pendukung  dalam  kajian

terhadap  khalayak  sesungguhnya  hendak  menempatkan  khalayak  tidak  semata

pasif namun dilihat sebagai agen kultural (cultural agent) yang memiliki kuasa

tersendiri dalam hal menghasilkan makna dari berbagai wacana yang ditawarkan

media. Makna yang diusung media lalu bisa bersifat terbuka atau polysemic dan

bahkan bisa ditanggapi secara oposisif oleh khalayak  (Fiske, 1987).

Pada  tahun  1980  David  Morley  mempublikasikan  Studi  of  the

Nationawide  Audience  kemudian  dikenal  sebagai  pakar  yang  mempraktikkan

analisis resepsi secara mendalam. Pertanyaan pokok studi Morley tersebut adalah
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mengetahui bagaimana individu menginterpretasikan suatu muatan program acara

televisi dilihat dalam kaitannya dengan latar belakang sosio kultural pemirsanya.

Dalam tulisannya yang dimuat dalam Cultural Transformation : The Politics of

Resistence  (1983,dalam  Marris  dan  Tornham  1999:474,475),  Morley

mengemukakan tiga posisi hipotetis di dalam mana pembaca teks (program acara)

kemungkinan mengadopsi:

1. Dominant (atau ‘hegemonic’) reading : pembaca sejalan dengan kode-kode

program  (yang  didalamnya  terkandung  nilai-nilai,sikap,keyakinan  dan

asumsi) dan secara penuh menerima makna yang disodorkan dan dikehendaki

oleh si pembuat program.

2. Negotiated  reading  :  pembaca  dalam  batas-batas  tertentu  sejalan  dengan

kode-kode program dan  pada  dasarnya  menerima makna yang disodorkan

oleh  si  pembuat  program  namun  memodifikasikannya  sedemikian  rupa

sehingga mencerminkan posisi dan minat-minat pribadinya.

3. Oppositional (‘counter hegemonic’) reading: pembaca tidak sejalan dengan

kode-kode program dan menolak makna atau pembacaan yang disodorkan,

dan  kemudian  menentukan  frame  alternatif  sendiri  di  dalam

menginterpretasikan pesan/program.

Kajian resepsi sebagaimana dilakukan oleh Morley di atas melandaskan

diri  pada  pemikiran  Stuart  Hall,  sekarang  adalah  Profesor  Sosiologi  di  Open

University, dan merupakan tokoh utama dalam sejarah kebangkitan politik Kiri di

Inggris di tahun 1960-an dan 1970-an. Hall sendiri mengikuti gagasan Althusser

dan berpendapat bahwa media muncul sebagai refleksi atas realitas di mana media

itu terlebih dahulu mengkonstruksikannya.
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2.10.2 Metodelogi resepsi

Analisis  resepsi  merupakan  bagian  khusus  dari  studi  khalayak  yang

mencoba  mengkaji  secara  mendalam  proses  aktual  di  mana  wacana  media

diasimilasikan melalui praktek wacana dan budaya khalayaknya. Ada tiga elemen

pokok dalam metodologi resepsi yang secara eksplisit bisa disebut sebagai “ the

collection, analysis, and interpretation of reception data “ Ketiga elemen tersebut

adalah sebagai berikut:

Pertama,  mengumpulkan  data  dari  khalayak.  Data  bisa  diperoleh  melalui

wawancara mendalam (baik individual maupun kelompok). Dalam uraian ini lebih

ditekankan perolehan data melalui wawancara kelompok yang akrab disebut focus

group.  Perlu  ditekankan  bahwa dalam analisis  resepsi,  perhatian  utama dalam

wawancara mendalam secara kelompok tetap harus berpegang pada “wacana yang

berkembang setelah  diantarai  media  di  kalangan pemirsa”,  artinya,  wawancara

berlangsug  untuk  menggali  bagaimana  sebuah  isi  pesan  media  tertentu

menstimulasi wacana yang berkembang dalam diri khalayaknya.

Kedua,   menganalisis  hasil  atau temuan dari  wawancara  atau rekaman proses

jalannya  focus  group  discussions  (Setelah  wawancara  sebagaimana  langkah

pertama di atas dilakukan maka, tahap berikutnya peneliti akan mengkaji catatan

wawancara tersebut yang berupa ratusan transkrip wawancara yang di dalamnya

kemudian bisa disarikan berbagai kategori pernyaatan, pertanyaan, komentar dsb.

dari peserta diskusi. Dalam tahap ini peneliti bisa memanfaatkan metode analisis

wacana sebagaimana lazimnya dipakai dalam studi literer untuk menelaah makna-

makna intersubjektif  dan menginterpretasikan makna yang tersirat  dibalik  pola

ketidaksepakatan  pendapat  di  antara  peserta  dan  sebagainya  yang  mungkin
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muncul  dalam  diskusi.  Dalam  tahap  ini,  peneliti  kemudian  tidak  sekedar

melakukan kodifikasi dari seberapa pendapat yang sejalan atau yang tidak sejalan

melainkan  lebih  merekonstruksi  proses  terjadinya  wacana  dominan  dan

sebaliknya, dilihat dari berbagai latar belakang sosio kultural peserta diskusi.

Ketiga,  tahap ini peneliti melakukan interpretasi terhadap pengalaman bermedia

dari khalayaknya. Perlu dicatat bahwa dalam tahap ini sebenarnya seorang peneliti

tidak  sekedar  mencocokkan  model  pembacaan  sebagaimana  yang  telah

dirumuskan  dalam  acuan  teoritis  melainkan  justru  mengelaborasikan  dengan

temuan  yang  sesungguhnya  terjadi  di  lapangan  sehingga  memunculkan  model

atau pola penerimaan yang riil dan lahir dari konteks penelitian sesungguhnya.

2.11     Kerangka Berfikir

Dalam  penelitian  ini,  peneliti  menggunakan  teori  reception  analysis.

metode yang berupaya mencari makna isi pesan dari masyarakat yang tidak pasif

dan hanya diam saat melihat dan menerima terpaan media dari  segala penjuru

secara langsung dan terus-menerus. Dan dasar dari penelitian resepsi ini adalah

model  encoding  (sumber)  atau  decoding  (penerimaan)  Stuart  Hall.  Dimana

dijelaskan  bahwa  komunikator  memberikan  pesan  melalui  media  kepada

komunikan  dan  menghasilkan  respon  sebagai  umpan  balik.  Komunikator  dan

pesan merupakan sumber (encoding) dan pesan melalui media (chanel) diterima

(decoding) menghasilkan respon. Disini penulis menjelaskan bahwa penelitian ini

dijabarkan  dengan  Tayangan  “Katakan  Putus”  sebagai  komunikator,  pesan

tayangan berupa konsep,isi,  dan pembawa acara tayangan tersebut,  lalu  chanel

(media)nya terdapat pada stasiun televisi swasta Trans TV kepada penonton yakni

Himpunan  Mahasiswa  Islam  sebagai  komunikan  yang  menerima  pesan  dan
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merespon  pesan  tersebut  (decoding)  yang  menghasilkan  umpan  balik  dari

tayangan tersebut.

Pada tayangan “Katakan Putus” di Trans TV, memberikan persepsi yang

berbeda  bagi  Himpunan  Mahasiswa  Islam.  Khalayak  yang  berasal  dari  latar

belakang  serta  pengalaman  berbeda,  akan  melakukan  pro  dan  kontra  dan

memaknai  pesan  dengan  cara  yang  berbeda.  Peneliti  menggunakan  metode

reception analysis karena ingin menganalisis pemahaman khalayak tentang teks

media.

2.12     Pemaknaan Audience

Pemaknaan akan terjadi jika ada yang namanya audiens.  Pada awalnya,

sebelum media massa ada,  audiens  adalah  sekumpulan drama,  permainan,  dan

tontonan.  Setelah  ada  kegiatan  komunikasi  massa,  audiens  sering  diartikan

sebagai penerima pesan-pesan media massa. pemaknaan menjadi inti komunikasi

dikarenakan jika makna yang diberikan tidak akurat, tidak mungkin akan terjadi

komunikasi  yang  efektif.  Semakin  tinggi  derajat  kesamaan  antara  individu,

semakin  mudah  dan  semakin  cenderung  membentuk  kelomok  budaya  atau

kelompok identitas. (Mulyana, 2005:12).

Menurut Dennis McQuail(1997) ada 4 konsep alternatif tentang audiens

diantaranya adalah :

1. Audience sebagai massa

Audience  sebagai  massa  bahwa  pandangan  tentang  audience  ini

menekankan  ukurannya  yang  besar  heterogenitas,  penyebaran  dan

anonimitasnya  serta  lemahnya  organisasi  sosial  dan  komposisinya  yang

berubah dengan cepat dan tidak konsisten. Massa tidak memiliki keberadaan
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(eksistensi)  yang  berlanjut  kecuali  dalam  pikiran  mereka  yang  ingin

memperoleh  perhatian  dari  dan  memanipulasi  orang-orang  sebanyak

mungkin.  Hal  itu  mengakibatkan  standar  untuk  memutuskan  audience

semakin mendekati pengertian massa.

2. Audience sebagai publik atau kelompok sosial

Unsur penting  dalam versi  audience  sebagai  publik  atau  kelompok

sosial  adalah pra eksistensi dari  kelompok sosial  yang aktif,  interaktif  dan

sebagian  besar  otonom yang dilayani  media  tertentu  tetapi  keberadaannya

tidak bergantung pada media. Gagasan tentang publik setelah dibahas melalui

sosisologi dan teori demokrasi liberal.

3. Audience  sebagai  kumpulan  penonton,  pembaca,  pendengar,  dan

pemirsa

Kumpulan  inilah  yang  disebut  sebagai  audience  dalam  bentuknya

yang  paling  dikenali  dan  versi  yang  diterapkan  dalam  hampir  seluruh

penelitian media itu sendiri. Fokusnya pada jumlah-jumlah total orang yang

dapat  dijangkau  oleh  satuan  isi  media  tertentu  dan  jumlah  orang  dalam

karakteristik demografi tertentu yang penting bagi pengirim.

4. Audience sebagai pasar

Audiensi  sebagai  pasar  adalah  perkembangan  ekonomi  pada  abad

terakhir yang perkembangnnya diikuti oleh perkembangan kebudayaan dan

perkembangan  politik  sesuai  konsep  tentang  publik.  Produk  media

merupakan  komoditi  atau  jasa  yang  ditawarkan  untuk  dijual  kepada

konsumen  tertentu  yang  potensial,  yang  bersaing  dengan  produk  media

lainnya.
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Teori  Audience menurut Melvin  De  Fleur  dan  Sandra  Ball-

Rokeach (1988)ada beberapa teori massa audience dalam melihat efek media

massa  ada  dua  catatan  penting  yang  bisa  dijadikan  dasar,  yakni  interaksi

audience  dan bagaimana tindakan terhadap isi  media.  Ada tiga teori  yang

menjelaskan antara lain :

a. Individual Differences Perspective.

Perspektif  perbedaan  individual  memandang  bahwa  sikap  dan

organisasi personal-psikologis individu akan menentukan bagaimana individu

memilih memilih stimuli dari lingkungan, dan bagaimana ia memberi makna

pada  stimuli  tersebut.  Berdasarkan  ide  dasar  dari  stimulus-response,

perspektif  ini  beranggapan  bahwa  tidak  ada  audience  yang  relatif  sama,

makanya pengaruh media massa pada masing-masing individu berbeda dan

tergantung pada kondisi psikologi individu itu yang berasal dari pengalaman

masa lalunya.

Dengan kata lain, masing-masing individu anggota audience bertindak

menanggapi pesan yang disiarkan media secara berbeda, hal ini menyebabkan

mereka juga menggunakan atau merespon pesan secara berbeda pula. Dalam

diri  individu  audience  terdapat  apa  yang  disebut  konsep  diri,  konsep  diri

mempengaruhi  perilaku  komunikasi  kepada  pesan  apa  yang bersedia

membuka  diri,  bagaimana  kita  mempersepsi  pesan  itu,  dan  apa  yang  kita

ingat. Dengan kata lain, konsep diri mempengaruhi terpaan selektif, persepsi

selektif, ingatan selektif.
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b. Social Categories Perspective.

Perspektif  ini  melihat  di  dalam  masyarakat  terdapat  kelompok-

kelompok  sosial  yang  didasarkan  pada  karakteristik  umum  seperti  jenis

kelamin, umur, pendidikan, pendapatan, keyakinan beragama, tempat tinggal,

dan sebagainya. Masing-masing kelompok sosial itu memberi kecenderungan

anggota-anggotanya  mempunyai  kesamaan  norma  sosial,  nilai,  dan

sikap. Dari  kesamaan  itu  mereka  akan  mereaksi  secara  sama  pada  pesan

khusus  yang  diterimanya.  Berdasarkan  perspektif  ini,  pemilihan  dan

penafsiran isi oleh audience dipengaruhi oleh pendapat dan kepentingan yang

ada dan oleh norma-norma kelompok sosial. Dalam konsep audience sebagai

pasar dan sebagai pembaca,  perspektif  ini  melahirkan segmentasi.  Contoh:

Anak-anak  membaca  Bobo,  Yunior,  Ananda.  Ibu-ibu  membaca  Kartini,

Sarinah, Femina. Kaum Islam membaca Sabili, Hidayah.

c. Social Relation Perspective.

Didasarkan  pada  penelitian  Paul  lazarfeld,  Bernard  Berelson,  dan

Elihi  Kartz  menyatakan  bahwa  hubungan  secara  informal  mempengaruhi

audience dalam merespon pesan media massa.  Dampak komunikasi  massa

yang  diberikan  diubah  secara  signifikan  oleh  individu-individu  yang

mempunyai  kekuatan  hubungan  sosial  dengan  anggota  audience. Tentunya

perspektif ini eksis pada proses komunikasi massa dua tahap, dan atau multi

tahap.
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2.13    Konsep Percintaan Dalam Islam

Istilah konsep dalam Kamus Ilmiah Populer berarti ide umum, pengertian,

pemikiran, rancangan, rencana dasar. Dalam Islam sendiri, konsep pacaran tidak

dikenal.  Tetapi,  bukan berarti  Islam acuh tak acuh dan phobia terhadap istilah

pacaran. Banyak literatur yang membahas secara detail kedudukan pacaran dalam

islam. Yang paling terkenal adalah konsep taaruf atau proses perkenalan antara

calon suami dengan calon istri  sebelum melangsungkan akad nikah.  Meskipun

taaruf tidak sama dengan istilah pacaran secara umum, namun konsep ini mampu

menjadi representasi  bahwa Islam turut andil dalam mengatur hubungan antara

laki-laki dan perempuan yang bukan mahram.

Adab  bergaul  dalam Islam telah  diatur  sedemikian  rupa  sehingga  bagi

insan yang mampu dan mau berpikir, tidak akan terjerumus dalam nafsu birahi

yang  mendorong  terjadinya  perzinaan.  Bukankah  Allah  SWT  secara  jelas

memperingatkan manusia yang sedang mabuk cinta dengan firman-Nya : “Dan

janganlah kamu mendekati  zina,  sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan

yang keji dan suatu jalan yang buruk”( QS 17:32).

Fenomena  yang  terjadi  dikalangan  remaja  saat  ini  sudah  jauh

meninggalkan konsep taaruf. Dengan mengatas namakan cinta, tidak sedikit orang

yang terbius dalam pergaulan tanpa batas. Cipika-cipiki (cium pipi kanan, cium

pipi  kiri)  sudah diklaim sebagai  hal  yang wajar  dalam hubungan lawan jenis.

Remaja yang tidak melakukan aktivitas ini dalam masa pacaran dianggap kuno

dan katrok (meminjam istilah Thukul Arwana). Jika hal ini berlanjut, setan yang

terus  menguntit  dengan  leluasa  memainkan  jurus-jurus  mautnya  untuk

menyesatkan anak adam ke lembah neraka. Hari ini pegang tangan, besok cium
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pipi,  kemudian cium bibir  dan cium yang lain-lain.  Sungguh naif  bagi mereka

yang mengartikan cinta sedangkal itu. Cinta yang seyogyanya mampu menuntun

kepada bahtera kebahagiaan, justru dibelokkan arah menuju lorong penyesalan.

Kenikmatan semu sesaat terlalu murah untuk digadaikan dengan hakikat kelezatan

cinta yang bersifat abadi.

Setan pun tertawa karena berhasil membalas dendam sejarah dan sukses

menjalankan  misinya.  Di  sisi  lain,  manusia  yang  menjadi  korban  dari  suatu

percintaan  fatamorgana  ini  akan  menghabiskan  masa  hidupnya  dengan  rasa

bersalah  dan penyesalan  yang  tak  berujung.  Secara  fisik  memang  tak  terlihat,

namun dalam ruang batin dan psikis, luka ini  tak akan sembuh seiring dengan

berakhirnya waktu.

Diantara adab bergaul yang sesuai dengan nilai-nilai keislaman yaitu:

1. Menjaga  mata  dari  hal-hal  yang  mampu  membangkitkan  nafsu  syahwat.

Sebagaimana firman Allah, ”katakanlah kepada laki-laki yang beriman, agar

mereka  menjaga  pandangannya,  dan  memelihara  kemaluannya,  yang

demikian itu lebih suci bagi mereka. Sungguh Allah maha mengetahui apa

yang mereka perbuat”. (QS. An-Nur : 30).

2.  Menjaga tangan dari segala perbuatan yang mampu membangkitkan nafsu

syahwat.  Banyak  hadis  yang  menjelaskan  bahwa  bagaimana  Rasulullah

memperingatkan  kaumnya  tentang  hal  ini.  Rasulullah  SAW  bersabda:

“Seandainya kepala seseorang ditusuk dengan jarum besi, (itu) masih lebih

baik  daripada  menyentuh wanita  yang tidak  halal  baginya”.(HR.  Thabrani

dengan sanad hasan). Karena itu, pergeseran paradigma pacaran dikalangan

remaja dewasa ini  perlu diluruskan oleh semua pihak.  Bukan hanya tugas
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remaja saja, melainkan dipengaruhi juga oleh faktor lain seperti lingkungan,

teman,  keluarga,  sekolah  dan  media  massa.  Ingatlah  Allah  tidak  akan

merubah  nasib  manusia  ketika  manusia  itu  sendiri  tidak  merubahnya.

Keterkaitan  HMI UMM dengan  konsep  yang  ada  di  atas  akan  menjawab

pertanyaan peneliti tentang pemaknaan tayangan reality show katakan putus

sehingga data yang dibutuhkan untuk analisis resepsi terpenuhi.

2.14     Penelitian Terdahulu

Dalam  bab  ini  peneliti  mengawali  dengan  menganalisis  penelitian-

penelitian  terdahulu  yang  dinilai  relevan  dengan  penelitian  yang  sedang

dilakukan.  Hal  ini  dilakukan  agar  peneliti  mendapatkan  data  pendukung  dan

pembanding sehingga penelitian ini bisa lebih memadai.

Berikut  adalah  beberapa  penelitian  terdahulu  yang  dinilai  mempunyai

keterkaitan dengan penelitian ini, diantaranya :

1. Skripsi dari  Bani Eka Dartiningsih, Prodi Komunikasi, FISIB, Universitas

Trunojoyo Madura.

Penelitian  yang dilakukan  terhadap  Tayangan televisi  dengan judul

“Penerimaan Remaja terhadap Tayangan Reality Show di Televisi” yang ber

genre reality show banyak ditujukan untuk khalayak remaja.  Penelitian ini

bertujuan untuk mengetahui penerimaan khalayak remaja terhadap tayangan

reality show di televisi sesuai dengan usianya. Permasalahan yang diangkat

penerimaan remaja dalam hal ini  pemahaman dan pemaknaannya terhadap

tayangan  reality  show.  Analisa  yang  digunakan  reseptionis  analisis.  Hasil

penelitian  adalah  realitas  dalam  reality  show  bagi  partisipan  masih  perlu

diteliti kebenarannya. Perempuan tidak setuju akan adanya remaja perempuan
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yang dalam tayangan reality  show, karena  perempuan menurut  pandangan

partisipan  tidak  boleh  menyatakan  perasaan cintanya  terlebih  dahulu  pada

lawan jenisnya.

Padahal  dalam  kesimpulannya  Tayangan  reality  show yang  ada  di

televisi Indonesia, di pandang oleh sebagian partisipan sebagai suatu hal yang

wajar. Namun sebagian partisipan yang lain banyaknya tayangan reality show

disebabkan  karena  kelatahan  yang  dianut  oleh  stasiun  televisi.  Secara

keseluruhan  partisipan  mampu  menjelaskan  konsep  reality  show dalam

tayangan tersebut. Namun, pemahaman partisipan terhadap genre ini baru di

permukaan  saja.  Kesulitan  mengkategorikan  sebuah  tayangan  ke  dalam

kategori  reality  show timbul  ketika  konsep  reality  show tersebut

dikombinasikan dengan genre yang lain.

Realitas  dalam  reality  show bagi  partisipan  masih  perlu  diteliti

kebenarannya.  Keraguan ini  muncul  karena  partisipan  menganggap bahwa

produsen  dengan  kekuatan  yang  dimilikinya  dapat  merekayasa  kejadian

tersebut.  Sedangkan  dari  pihak  peserta,  ketidakpercayaan  terletak  pada

motivasi  yang  melatarbelakangi  keikutsertaan  peserta  dalam  tayangan

tersebut. Hal ini dipicu oleh adanya rasa ingin tampil di televisi dan ditonton

oleh seluruh masyarakat Indonesia serta iming-iming akan di beri hadiah.

2. Skripsi dari Brahmantyo Yogisworo jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu

Sosial dan Politik Universitas Diponegoro Semarang tahun 2010.

Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  bagaimana  penerimaan

pemirsa mengenai tayangan Sinetron Religi Para Pencari Tuhan dan Sinetron

Religi Rahasia Illahi . Sinetron religi sendiri merupakan sebuah genre baru
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pada tayangan televisi  Sinetron Rahasia  Illahi  pada awalnya hanya tayang

pada  Bulan  Ramadhan.  Tetapi  kemudian,  sinetron  tersebut  dilanjutkan

menjadi  program  serial  mingguan  pada  hari  hari  biasa  dengan  alasan

tayangannya yang cukup berhasil. Ternyata Sinetron Rahasia Illahi berhasil

menarik  banyak  penonton  dan  menggeser  tayangan  sinetron  lainnya.

Kesuksesan sinetron religi Rahasia Illahi kemudian diikuti oleh stasiun swasta

nasional lainnya untuk menyajikan sinetron dengan jenis yang sama. Hampir

di  setiap  stasiun  televisi  terdapat  program  sinetron  religi,  seperti  SCTV

menyajikan  sinetron  Astaghfirullah  dan  Kuasa  Illahi,  Lativi  (sekarang  TV

One) menyajikan Azab Illahi dan Pada-Mu Ya Rabb, Indosiar menayangkan

sinetron Titipan Illahi, Trans TV dengan sinetron Taubat, dan kemudian RCTI

menyajikan Maha Kasih.

Penelitian ini merupakan hasil analisis resepsi dari in-depth interview

dengan  enam  narasumber.  Para  narasumber  merupakan  pemirsa  tayangan

sinetron  religi  Rahasia  Illahi  dan  Para  Pencari  Tuhan  berasal  dari  tingkat

pendidikan  dan  jenis  kelamin  yang  berbeda.  In-depth  interview dilakukan

secara  informal  dengan  mengajukan  pertanyaan-pertanyaan  yang  bersifat

terbuka.

a. Kedua sinetron religi , yaitu sinetron Rahasia Ilahi dan Para Pencari Tuhan

diresepsikan  oleh  keenam  nara  sumber  sebagai  sebuah  sinetron  yang

memiliki  tujuan  untuk  menyampaikan  ajaran  agama  dengan  cara

mengangkat nilai-nilai agama dan mendasarkan isi tayangannya pada kitab

suci suatu agama tertentu. Dalam hal ini adalah agama islam. Meskipun

beberapa nara sumber sendiri juga memiliki penerimaan bahwa sinetron
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religi tidak hanya berdasarkan pada agama Agama Islam saja tetapi juga

pada agama-agama lainnya.

b. Sebagian  besar  narasumber  memiliki  resepsi  bahwa  image  Islam yang

diangkat  pada  sinetron  Rahasia  Illahi  adalah  mistis  dan  menyeramkan,

sedangkan pada sinetron Para Pencari Tuhan dikatakan lebih dekat dengan

realitas kehidupan sehari hari.

c. Para  narasumber  dalam  pengalamannya  berinteraksi  dengan  teks

mengatakan  ketidaktertarikannya  menonton  Rahasia  Illahi  karena

kemasannya  yang  mistis  dan  menyeramkan.  Mereka  lebih  memilih

menonton sinetron Para Pencari Tuhan karena kemasannya lebih realistis

dan  menghibur.  Tetapi  para  narasumber  berpendapat,  bahwa  walaupun

dengan kemasan Sinetron Rahasia Illahi adalah mistis, tetapi di dalamnya

terdapat unsur edukasi yang mengajarkan mengenai ajaran-ajaran Agama

Islam. Hal serupa juga dikatakan pada sinetron Para Pencari Tuhan, yaitu

walaupun dengan kemasan yang lebih  ringan dan santai,  pada  sinetron

Para  Pencari  Tuhan  terdapat  unsur  edukasi  di  dalamnya  karena  juga

mengajarkan tentang ajaran-ajaran Agama Islam.

d. Dalam proses konsumsi dan proses produksi makna yang dilakukan oleh

para  narasumber,  ternyata  tingkat  pendidikan  dan  jenis  kelamin  yang

berbeda-beda memiliki tipe penerimaan yang sama terhadap teks sinetron

Rahasia Illahi dan Para Pencari Tuhan.

39


