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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Tahun 2014 lalu terdapat penelitian oleh Ari Syugianto, Mahasiswa 

Program Studi Broadcasting Universitas Mercu Buana dengan judul “Pemaknaan 

Tunarungu dalam Penyampaian Informasi Oleh (SLI) Sign of Language 

Interpreter Program Berita TVRI Indonesia Malam”. Hasil penelitian tersebut 

menunjukkan bahwa pemaknaan tunarungu dalam penyampaian informasi oleh 

SLI (Sign of Language Interpreter) atau penejermah bahasa isyarat mengalami 

suatu pemaknaan yang berbeda karena dilatar belakangi oleh beberapa faktor yang 

ada. Faktor  tersebut adalah Bahasa Isyarat yang digunakan (SIBI dan BISINDO) 

masih simpang siur; Penguasaan Bahasa Isyarat yang digunakan; SLI kurang 

ekspresif; Layar untuk SLI terlalu kecil. Hasilnya, Penyampaian Informasi masih 

sulit dipahami, membuat informasi yang diterima secara utuh.  

Setahun setelahnya, Hafizha Rizqa Febrina, mahasiswa program studi Ilmu 

Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta melakukan penelitian dengan judul 

“Penggunaan Bahasa Isyarat Sebagai Komunikasi” (Studi Efektivitas Komunikasi 

Non Verbal dan Non Vokal Pada Siaran Berita TVRI Nasional Terhadap 

Penyandang Tunarungu SLB). Hasilnya adalah penggunaan Bahasa Isyarat 

sebagai komunikasi memiliki hasil yang efektif dengan hasil skor total 75,95, 

dimana hasil tersebut berada pada rentang nilai efektif dan menggunakan “Teori 

Efek Tak Terbatas” karena dilihat dari pengaruh yang diberikan oleh media massa 

kuat terhadap khalayak Tunarungu. Hal ini juga disebabkan media yang 
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digunakan yaitu TVRI, sebagai satu-satunya stasiun TV di Indonesia yang 

menayangkan Bahasa Isyarat. 

Tabel 2.1  Mapping Penelitian terdahulu 

 
No. Peneliti 

(Tahun) 

Judul Penelitian Hasil 

1 Ari Syugianto 

(2014) 

“Pemaknaan Tunarungu 

dalam Penyampaian 

Informasi Oleh (SLI) Sign of 

Language Interpreter 

Program Berita TVRI 

Indonesia Malam”. 

Penyampaian informasi masih 

sulit dipahami secara utuh karena 

beberapa faktor, yaitu: (1) Bahasa 

Isyarat yang digunakan; (2) 

Penguasaan SLI terhadap bahasa 

isyarat; (3) SLI kurang ekspresif; 

(4) Layar SLI terlalu kecil  

2 Hafizha Rizqa 

Febrina 

(2015) 

“Penggunaan Bahasa Isyarat 

Sebagai Komunikasi” (Studi 

Efektivitas Komunikasi Non 

Verbal dan Non Vokal Pada 

Siaran Berita TVRI Nasional 

Terhadap Penyandang 

Tunarungu SLB). 

Penggunaan Bahasa Isyarat 

sebagai komunikasi memiliki 

hasil yang efektif dengan hasil 

skor total 75,95, dimana hasil 

tersebut berada pada rentang nilai 

efektif. 

Sumber: Olahan Peneliti 

 

2.1.1 Persamaan dengan Penelitian Terdahulu 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian Ari Sugianto (2014)  dan 

Hafizha Rizqa Febrina (2015) adalah sama-sama meneliti tentang Penyampaian 

Informasi oleh Sign of Language Interpreter (SLI) di media massa yang sama 

(televisi) dengan subyek penelitian yang sama, yaitu tunarungu.  

 

2.1.2 Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu 

Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu telah dirangkum 

sebagai berikut   
 

Tabel 2.2 Perbedaan penelitian dalam beberapa aspek 

 
No. Aspek 

Perbedaan 

Fokus Penelitian Daerah dan 

Subyek 

Penelitian 

Program Acara 

TV 

1. Ari Sugianto 

(2014) 

Pemaknaan Tunarungu 

dalam Penyampaian 

Informasi Oleh (SLI) 

Gerakan Untuk 

Kesejahteraan 

Tunarungu 

(GERKATIN), 

Jakarta. 

Berita Malam 

TVRI 

2. Hafizha Rizqa 

Febrina 

Studi Efektivitas 

Komunikasi Non Verbal 

Sekolah Luar 

Biasa (SLB) 

Berita Malam 

TVRI 
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(2015) dan Non Vokal Pada 

Siaran Berita TVRI 

Nasional Terhadap 

Penyandang Tunarungu 

SLB 

Minggir, 

Sleman, 

Yogyakarta.  

 

3. Risky Rahma 

Yunitasari 

(2018) 

Pengaruh Terpaan 

Tayangan Translasi 

Bahasa Isyarat oleh “Sign 

of Language Interpreter” 

(SLI) Pada Televisi 

Terhadap Pemahaman 

Audience 

Komunitas Akar 

Tuli, Malang. 

Semua program 

berita TV yang 

menggunakan 

translasi bahasa 

isyarat 

Sumber : Olahan Peneliti 

 

 

2.1.3 Kontribusi Penelitian Terdahulu Terhadap Penelitian  

Dua penelitian diatas menjadi referensi peneliti untuk melakukan penelitian 

lanjutan dan menjadi pendorong awal mula minat peneliti. Hasil kesimpulan yang 

berbeda antara penelitian pertama dan kedua membuat peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian lanjutan terkait tema yang sama dengan fokus penelitian 

berbeda, dimana kedua penelitian diatas menjadikan program acara Berita Malam 

TVRI sebagai media massa, sementara peneliti tidak membatasi program acara 

yang dilihat audience nantinya. 

 

2.2 Komunikasi Massa 

2.2.1 Pengertian Komunikasi Massa 

Komunikasi Massa berasal dari dua suku kata berbeda, yaitu komunikasi 

dan massa. Komunikasi adalah proses penyampaian pesan dari komunikator 

kepada komunikan melalui media. Sesuai konsep Lasswell “Who, Says What, In 

Which Channel, To Whom, With What Effect”.  Media dalam hal ini adalah sarana 

penyampaian pesan kepada komunikannya (massa) yang biasa disebut media 

massa, dan komunikasi massa tidak dapat dipisahkan dari media massa.  
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Sedangkan “Massa” adalah suatu konsep, dan konsep tersebut dijelaskan oleh 

Denis McQuail (2011:60), dengan ciri-ciri sebagai berikut: 

1. Terdiri atas sekumpulan besar orang;  

2. Isinya serupa;  

3. Umurnya dipersepsikan negatif;  

4. Tidak memiliki struktur atau tatanan internal;  

5. Merupakan cerminan dari masyarakat massa yang lebih luas.  

Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa Komunikasi Massa adalah proses 

komunikasi yang pesannya disampaikan kepada massa (sekelompok orang yang 

banyak) melalui media massa. Pengertian tentang komunikasi massa lainnya 

terdapat dalam Liliweri (2011:3), yaitu komunikasi massa merupakan bentuk 

komunikasi yang menggunakan saluran (media) dalam menghubungkan 

komunikator dan komunikan secara masal, berjumlah banyak, bertempat tinggal 

yang jauh (terpencar), sangat heterogen dan meninggalkan efek tertentu.  

2.2.2 Elemen Komunikasi Massa 

Elemen atau unsur komunikasi massa pada dasarnya hampir sama dengan 

komunikasi, yang membedakan adalah pesan yang disampaikan serta media yang 

digunakan, terdapat komunitor, pesan, media, komunikan, serta efek atau 

feedback. Sebagai elemen, masing-masing berperan penting dalam suatu kesatuan 

sistem. Dalam Nurudin (2011:95-133) dijelaskan ada beberapa elemen antara lain, 

komunikator, isi, audience, umpan balik, gangguan (saluran dan sematik), 

gatekeeper, pengatur, filter, dan efek.  
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1. Komunikator  

Komunikator media massa dapat diartikan sebagai perkawilan dari sebuah 

lembaga yang sistematis dalam memproduksi pesan.  

 Komunikator media massa bersifat melembaga dan merupakan gabungan 

dari berbagai individu dalam lembaga. Hiebert, Ungurait, dan Bohn (HUB) 

(Nurudin, 2011:96) pernah mengemukakan ada lima karakteristik komunikator 

media massa : 1) daya saing (competitiveness), 2) ukuran dan kompleksitas (size 

and complexity), 3) industralisasi (industralization), 4) spesialisasi 

(specialization), dan 5) perwakilan (representation). 

2. Isi  

Isi media massa adalah pesan yang disampaikan melalui media massa, dapat 

berbentuk informasi, kebijakan, hiburan danlain-lain. Isi Media setidaknya bisa 

dibagi ke dalam lima kategori yakni; 1) berita dan informasi, 2) analisa dan 

interpretasi, 3) pendidikan dan sosialisasi, 4) hubungan masyarakat dan persuasi. 

5) iklan dan bentuk penjualan lain, dan 6) hiburan. 

3. Audience  

Audience komunikasi massa beragam, tergantung dari bentuk media massa. 

Koran mempunyai audience disebut pembaca, radio dan pendengar, TV dengan 

penontonnya. Ada setidaknya lima karakteristik audience menurut Hiebert dkk, 

yaitu :  

1) Audience cenderung berisi individu-individu yang condong untuk 

berbagi pengalaman dan dipengaruhi oleh hubungan sosial diantara 

mereka;  
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2) Audience cenderung besar, besar disini berari tersebar ke berbagai 

wilayah jangkauan sasaran komunikasi massa; 

3) Audience cenderung heterogen, berasal dari berbagai lapisan dan 

kategori sosial; 

4) Audience cenderung anonim, yakni tidak mengenal satu sama lain; 

5) Audience secara fisik dipisahkan dari komunikator 

Melvin De Fleur dan Sandra Ball-Rokeach dalam Nurudin (2011:110) 

pernah mengemukakan beberapa teori komunikasi massa audience dilihat dari 

efek media massa. Terdapat dua catatan yang dijadikan dasar, yakni interaksi 

audience dan bagaimana tindakan audience terhadap isi media akhirnya 

melahirkan tiga teori, yakni  

1) Individual Differences Perspective 

Gambaran mengenai perilaku audience berdasarkan ide dasar dari stimulus-

response. Disini dikatakan pengaruh media massa pada masing-masing individu 

berbeda dan tergantung pada kondisi psikologi individu yang berasal dari 

pengalaman masa lalunya. 

2) Social Categories Perspective 

Adanya perkumpulan sosial, memberi kecenderungan audience mempunyai 

kesamaan norma sosial, nilai, sikap. Artinya, respon kelompok audience 

cenderung mempunyai kesamaan pada pesan yang diterimanya.  

3) Social Relationships Perpective  

Didasarkan pada penelitian Paul Lazarfeld dkk dalam Nurudin (2011:111), 

bahwa hubungan secara informal memengaruhi audience. Artinya antar individu 
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itu saling memengaruhi satu sama lain dan menghasilkan respons yang hampir 

sama. 

4. Umpan Balik  

Umpan balik atau feedback adalah respon dari audience dari komunikasi 

massa. Ada dua umpan balik, yaitu umpan balik langsung (immeditated feedback), 

dan umpan balik tidak langsung (delayed feedback).  

5. Gangguan 

a. Gangguan Saluran 

Gangguan saluran bisa disebabkan banyak faktor dan tentunya dari berbagai 

media juga berbeda gangguan salurannya. Koran gangguan pada kesalahan cetak, 

hilang ejaan, televisi terjadi gangguan sinyal pemancar yang menyebabkan tidak 

jelasnya gambar, radio dengan lemahnya sinyal frekuensinya.  

b. Gangguan Sematik 

Gangguan sematik dapat diartikan sebagai ilmu bahasa yang mempelajari 

tata kalimat, artinya gangguan sematik adalah gangguan yang berhubungan 

dengan bahasa, bisa dikatakan hal ini dapat terjadi ketika proses komunikasi yang 

disebabkan pengirim maupun penerima pesan itu sendiri.  

Gangguan sematik lebih terasa pada media elektronik. Pengucapan frase 

logat maupun bahasa akan sangat mencolok. Misalnya, salah ucap ketika reporter 

tengah melakukan siaran langsung, kata-kata yang diucapkan terlalu cepat, ketika 

orang Sunda menonton berita orang Jawa yang konotasinya lebih lembut, dan 

sebaliknya.  
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6. Gatekeeper 

Gatekeeper memainkan peranan dalam beberapa fungsi. Mereka dapat 

menghapus pesan atau mereka bahkan bisa memodifikasi dan menambah pesan 

yang akan disebarkan. Mereka dapat menghentikan sebuah informasi dan tidak 

membuka “pintu gerbang” (gate) bagi keluarnya informasi yang lain.  

Gatekeeper sering dihubungkan dengan berita, khususnya surat kabar. 

Editor menentukan apa yang dibutuhkan khalayak atau menyediakan bacaan 

untuk pembacanya. Dalam media elektronik, reporter berhak untuk mengurangi 

fakta yang ada dilapangan bola dan menambahkan informasi yang disajikan diluar 

lapangan. 

Gatekeeper mempunyai efek potensial di dalam proses komunikasi massa, 

khususnya jika media yang seharusnya milik masyarakat itu dikontrol dan 

dikendalikan oleh kekuatan “elite minoritas” atau pemilik modal.  

7. Pengatur  

Hubungan trikotomi sering dikaitkan dengan pengatur, yaitu media massa, 

pemerintah dan masyarakat. Ketiganya tidak berada dalam satu garus melainkan 

memiliki hubungan yang tidak serasi karena perbedaan kepentingan. Yang 

dimaksud pengatur dalam media massa adalah mereka yang secara tidak langsung 

ikut mempengaruhi proses aliran media massa yang bersal dari luar media. 

Pengatur tersebut antara lain, pengadilan, pemerintah, konsumen, organisasi 

profesional, dan kelompok penekan, termasuk narasumber, dan pengiklan.  

Pengatur bukanlah gatekeeper. Wilayah gatekeeper didalam media (part of 

the media institution) mempengaruhi secara langsung kebijakan media. Sementara 

pengatur berada di luar media (external agent of the public or government). 
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8. Filter  

Filter adalah kerangka pikir melalui mana audience menerima pesan. Ada 

beberapa filter antara lain, filter fisik, psikologis, budaya, dan yang berkaitan 

dengan informasi. Filter dibagi dalam tiga jenis: 1). Filter Psikologis; 2) Filter 

Fisik; 3) Filter Budaya (warisan budaya, pendidikan, pengalaman kerja, sejarah 

politik). Semua filter tersebut akan mempengaruhi kuantitas atau kualitas pesan 

yang diterima dan respons yang dihasilkan. Sementara itu, audience memiliki 

perbedaan filter satu sama lain (Hiebert, dkk dalam Nurudin, 2011) 

2.2.3 Karakteristik Komunikasi Massa 

Menurut Liliweri (2011:37-39), karakteristik dari komunikasi massa adalah  

1. Sifat Komunikator  

Sesuai dengan hakekatnya dalam sifat penggunaan media atau saluran 

secara profesional dengan teknologi tinggi melalui usaha-usaha industri maka 

kepemilikan media massa bersifat lembaga, yayasan, organisasi usaha yang 

mempunyai struktur, fungsi dan misi tertentu.  

2. Sifat Pesan  

Pesan komunikasi massa bersifat umum, dan universal tentang pelbagai hal 

dari berbagai tempat. Isi dari media massa itu sendiri tentang berbagai peristiwa 

apa saja yang patut diketahui oleh masyarakat umum.  

3. Sifat Media Massa  

Salah satu ciri yang khas dalam komunikasi massa adalah sifat media 

massa. Komunikasi massa tampaknya lebih bertumpu pada andalan teknologi 

pembagi pesan dengan menggunakan jasa industri untuk memperbanyak dan 
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melipatgandakan. Dengan bantuan industri ini mengakibatkan berbagai pesan 

dapat menjangkau konsumen dengan cara yang tepat, cepat dan terus menerus.  

4. Sifat Komunikan  

Komunikan dalam komunikasi massa adalah konsumen. Konsumen 

merupakan masyarakat umum yang sangat beragam, heterogen dalam segi 

demografis, geografis, maupun psikografis. Jumlah komunikan itu sangat besar 

dan diantara mereka ada yang saling tidak kenal namun pada suatu waktu dan 

tempat relatif sama mereka memperoleh jenis pesan yang sama dari media massa 

tertentu.  

5. Sifat Efek  

Bagaimanapun juga komunikasi massa mempunyai efek tertentu. Secara 

umum terdapat tiga efek dari komunikasi massa, berdasarkan teori hierarki efek, 

yaitu efek kognitif (pesan komunikasi massa mengakibatkan konsumen berubah 

dalam hal pengetahuan, pandangan dan pendapat terhadap suatu yang 

diperolehnya), efek afektif (pesan komunikasi massa mengakibatkan berubahnya 

perasaan tertentu dari konsumen), dan efek konatif (pesan komunikasi massa 

mengakibatkan orang mengambil keputisan untuk melakukan atau tidak 

melakukan sesuatu). 

6. Sifat Umpan Balik  

Umpan balik dari komunikasi massa biasanya lebih bersifat tertunda. 

Pengembalian reaksi terhadap suatu pesan kepada sumbernya tidak terjadi pada 

saat yang sama melainkan setelah suatu media itu beredar atau pesannya itu 

memasuki kehidupan suatu masyarakat tertentu.  
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2.2.4 Fungsi Komunikasi Massa  

Menurut Alexis S. Tan komunikasi massa dalam Nurudin (2011:65) 

memiliki empat fungsi, yaitu; 

Tabel 2.3 Fungsi Komunikasi Massa  

 
No Tujuan Komunikator 

(penjaga sistem) 

Tujuan Komunikan (menyesuaikan diri pada sistem; 

pemuasan kebutuhan) 

1.  Memberi Informasi Mempelajari ancaman dan peluang, memahami lingkungan, 

menguji kenyataan, menaruh keputusan. 

2. Mendidik Memperoleh pengetahuan dan ketrampilan yang berguna 

memfungsikan dirinya secara efektif dalam masyarakatnya, 

mempelajari nilai, tingkah laku, dan aturan yang cocok agar 

diterima dalam masyarakatnya. 

3. Mempersuasif Memberi keputusan, mengadopsi nilai, tingkah laku, dan 

aturan yang cocok agar diterima dalam masyarakatnya. 

4.  Menyenangkan, 

memuaskan 

kebutuhan 

komunikan 

Menggembirakan, mengendorkan urat saraf, menghibur, 

dan megalihkan perhatian dari masalah yang dihadapi 

 

Dan masih banyak fungsi komunikasi massa lainnya seperti, informasi; 

hiburan; persuasi; transmisi budaya; mendorong kohesi sosial; pengawasan; 

korelasi; pewarisan sosial; melawan kekuasaan dan kekuatan represif; menggugat 

hubungan trikotomi.    

 

2.2.5 Model Komunikasi Massa  

Dalam Soyomukti (2010:196-198) dijelaskan bahwa dengan 

berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi maka akan berdampak pada 

perkembangan pandagan mengenai model-model komunikasi massa. 

1. Model Jarum Hipodermis (Hypodermic Needle Model) 

Istilah ini beranggapan bahwa media massa menimbulkan efek yang kuat, 

terarah, segera, dan langsung, yang sesuai dengan pengertian “perangsang 
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tanggapan”. Media digambarkan jarum hipodermik raksasa yang mencotok massa 

sebagai komunikan pasif. 

2. Model Komunikasi Satu Tahap (One-Step Flow Model) 

Model ini menganggap bahwa saluran media massa berkomunikasi 

langsung dengan massa komunikan tanpa berlalunya suatu pesan melalui  orang 

lain, tetapi pesan tersebut tidak mencapai semua komunikan dan tidak 

menimbukan efek yang sama pada setiap individu komunikan  

3. Model Komunikasi Dua Tahap (Two-Step Flow Model) 

Konsep ini menganggap gagasan yang dibawa oleh media massa, seperti 

media cetak dan radio diterima oleh orang-orang yang memiliki ketokohan, 

kemudian tokoh ini meneruskannya kepada masyarakat. Jadi ada dua tahap. Tahap 

pertama dari sumbernya (komunikator) kepada pemuka masyarakat yang biasanya 

adalah opinion leader di masyarakatnya. Sedangkan tahap kedua adalah dari 

tokoh itu sendiri kepada para pengikutnya.  

4. Model Komunikasi Tahap Ganda (Multi-Step Flow Model) 

Model ini menggabungkan semua model diatas. Model ini beranggapan 

bahwa penyebaran informasi terjadi secara berurutan dan terjadi pada banyak 

situasi komunikasi. Jumlah tahap yang pasti dalam proses ini bergantung pada 

maksud dan tujuan komunikator, tersedianya media massa dengan kemampuan 

untuk menyebarkannya, sifat dan pesan, serta nilai pentingnya pesan bagi 

komunikan. 
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2.3 Media Massa 

2.3.1 Pengertian 

Media Massa adalah media penyampaian pesan kepada khalayak yang 

banyak, serentak, dan tidak terbatas wilayah. Menurut Soyomukti (2010:198) 

Istilah “media massa” merujuk pada alat atau cara terorganisasi untuk 

berkomunikasi secara terbuka dan dalam jarak jauh kepada banyak orang 

(khalayak dalam jarak waktu yang ringkas. Liliweri (2011:874) mengatakan 

bahwa media massa merupakan istilah yang digunakan untuk mempertegas 

kehadiran suatu kelas, seksi media yang dirancang sedemikian rupa agar dapat 

mencapai audiens yang sangat besar dan luas (yang dimaksud dengan besar dan 

luas adalah seluruh penduduk dari suatu bangsa/negara). Denis McQuail dalam 

Soyomukti (2010:198-199) menjelaskan definisi dan fungsi media sebagai berikut  

1. Industri pencipta lapangan kerja, barang, dan jasa serta menghidupkan 

industri lain; 

2. Sumber kekuatan-alat kontrol, manajemen, dan inovasi masyarakat; 

3. Lokal (forum) untuk menampilkan peristiwa masyarakat;  

4. Wahana pengembangan kebudayaan-tata cara, mode, gaya hidup, dan 

norma; dan  

5. Sumber dominan pencipta citra individu, kelompok, dan masyarakat.  

 

 

2.3.2 Jenis-jenis Media Massa  

Seperti penjelasan diatas bahwa media massa adalah bagian penting dari 

komunikasi massa dan media massa memiliki jenis atau bentuk (Soyomukti, 

(2000:200), yaitu : 

1. Media Cetak (Surat Kabar) 

Ciri-cirinya sebagai berikut : 

a Pesan yang disampaikan memuat unsur reproduksi utama: simbol verbal, 

gambar, dan warna; 

b Bersifat portabel: relatif nyaman dan mudah dibawa kemana-mana; bisa 

dibaca dimana saja dan membacanya bisa diulang-ulang  

c Unsur umpan balik yang ada juga bersifat verbal (surat pembaca, kritik) 

dan non-verbal (penjualan); 
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d Sumber kehidupan industri media cetak adalah iklan dan penjualan 

(eceran maupun langganan); 

e Isi pesan yang ada utamanya bersifat informatif; 

f Bisa berfungsi sebagai public sphere, menjadi ruang publik bagi 

penyampaian gagasan bagi masyarakat (biasanya ada ruang gagasan dan 

opini, yang disampaikan oleh masyarakat dalam bentuk tulisan), selain 

juga memuat perdebatan atas isu yang menjadi polemik; 

g Relatif bebas dari regulasi (kontrol melalui peraturan), terutama dalam 

sistem masyarakat yang menganut sistem bebas pers; dan  

h Wilayah jangkauannya masih di dominasi oleh masyarakat perkotaan 

(urban) 

2. Media Audio (Radio), cirinya : 

a Unsur reproduksi utamanya adalah suara (audio); 

b Secara relatif bisa dibawa kemana-mana (portabel), meskipun tak 

semudah media cetak; 

c Tidak bisa dinikmati berulang-ulang alias tidak dapat didengar kembali 

(sekali dengar) kecuali direkam dan di dengarkan kembali; 

d Pesan bersifat serempak (laporan langsung); 

e Pesan komunikasinya menggunakan unsur umpan balik, baik verbal dan 

nonverbal; dan 

f Kehidupannya juga ditunjang kebanyakan iklan, yang jelas bukan dari 

penjualan. 

3. Media Audio-Visual (TV), cirinya : 

a Pesan disampaikan melalui unsur reproduksi yang bersifat verbal, 

gambar, warna, suara, dan gerakan; 

b Tidak portabel karena tidak bisa dibawa kemana kita suka, kalau mau 

bisa saja, tetapi TV adalah peralatan teknologi komunikasi yang berat; 

c Pesan juga tidak dapat diulang karena tampilan pesan sekilas sehingga 

cepat berlalu (tidak bisa ditinjau ulang); 

d Bersifat serempak; 

e Umpan balik verbal dan nonverbal; 

f Industri komunikasi audio-visual ditunjang oleh iklan, iuran, dan subsidi 

pemerintah; 

g Karakter publik dan pengaturan yang ketat (regulated media); dan  

h Berisi aneka ragam bentuk informasi dan pesan (berita, hiburan, 

pendidikan, dan lain-lain). 

 

 

2.4 TV sebagai Media Komunikasi Massa  

Seperti yang telah disebutkan diatas bahwa TV merupakan salah satu media 

yang digunakan untuk komunikasi massa. Penyampaian informasi TV dilakukan 

secara serempak dan periodik. Serempak artinya, seluruh masyarakat dapat 

menikmati tayangan yang disediakan TV dalam bentuk audio visual. Sementara 

periodik adalah tayangan yang disiarkan secara teratur, ajeg, dan terjadwal. 

Misalnya berita di semua stasiun TV hampir ditayangkan bersamaan pada jam-
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jam tertentu, mulai dari pagi, siang, sore hingga petang dan jadwal tersebut secara 

terus menerus dilaksanakan.  

Rakhmat (2002:136), menyatakan televisi sebagai media massa yang 

menampilkan siaran dan gambar jarak jauh. Banyak kegunaan dari televisi, seiring 

berjalannya waktu manusia berhasil menciptakan inovasi-inovasi. Mulai dari 

Zaman tanda dan isyarat, zaman bahasa lisan, tulisan, cetak, sampai dengan 

komunikasi massa.
2
 Selera masyarakat Indonesia masih di dominasi penyuka 

audio visual, menunjukkan perhatian masyarakat akan keberadaan televisi. Bagi 

kaum milenial, Youtube menjadi media baru dalam segala hal karena 

keberadaannya dianggap subtansial dan ditanggapi secara positif oleh masyarakat 

dunia.  Sementara sebagian orang masih menganggap bahwa informasi terbaik 

masih berasal dari perusahaan-perusahaan pembuat berita.  

Banyak segi positif penggunaan media online dan tidak sedikit pula yang 

mengganggap demikian. Kebanyakan berita online khususnya portal berita abal-

abal menjadikan masyarakat termakan berita „hoax‟ atau kredibilitasnya bisa 

dibilang kurang dapat dipertanggungjawabkan, kecuali portal berita dari 

perusahaan penyedia berita yang terdaftar dalam Dewan Pers Indonesia. Oleh 

karena itu, minat akan penggunaan televisi masih sangat tinggi sebagai asupan 

kebutuahan akses informasi.  

2.4.1 Jenis Program TV 

Stasiun TV di Indonesia sangat banyak sekali, terdapat dua macam yaitu 

stasiun TV bersiaran gratis dan berlangganan. Program setiap stasiun TV berbeda 

satu sama lain tergantung dari kreatifivitas dan ciri khas masing-masing. Tetapi 

                                                           
2
 Nurudin, Komunikasi Massa, ( Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011), hal 37. 
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secara umum semua stasiun TV memiliki persamaan jenis program, yaitu 

Program informasi (news) dan program hiburan (entertainment).  

Gambar  2.1 Jenis Program TV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Morissan (2009:215) 

 

1. Program Informasi 

Program informasi adalah program TV yang berisi tentang ragam peristiwa 

dan fenomena yang terjadi. Tujuan program informasi adalah sebagai penambah 

informasi dan pengetahuan bagi audience atau khalayaknya. Program informasi 

dibagi lagi kedalam dua jenis, yakni Hard News dan Soft News. Hard News adalah 

berita-berita terkini, terbaru dan harus saat itu juga ditayangkan karena jika tidak 

akan basi dan tidak dapat ditayangkan. Berita-berita semacam ini ditayangkan 

sekali dan tidak dapat diputar ulang, berbeda halnya dengan Soft News. Soft News 

notabennya adalah berita yang tidak termakan waktu sampai kapanpun, bisa 

diulang-ulang, dan tidak harus terbaru. Contohnya, dokumenter dan talkshow.  

 

 

Informasi 

Hard News 

Soft News 

Musik 

Drama 

Program 

TV 

Permainan 

Hiburan 

Quiz 

Ketangkasan 

Hidden Camera 

Pertunjukan 

Reality 

Show 

Competition Show 

Relationship Show  

Fly on The Wall 

Mistik 

(Straight news, 

features, infotainment) 

(Current affairs, 

magazines, talk show, 

documentary) 

(Sinetron, film, 

cartoon) 

(Sulap, lawak, 

tarian) 



 

23 
 

2. Program Hiburan  

Program hiburan adalah program yang bertujuan untuk menghibur audience, 

dapat berbentuk lagu, cerita, bahkan permainan. Contohnya, film, sinetron, acara 

musik, reality show danlain-lain. Dalam hiburan tidak ada batasan waktu dan 

dapat diputar kapanpun dimana pun. Di Indonesia, program-program hiburan 

lebih mendominasi dengan durasi yang cukup lama dibandingkan dengan program 

hiburan. Jika biasanya berita disiarkan dalam durasi tayang antara setengah 

hingga satu jam, film mempunyai durasi satu setengah hingga tiga jam per tayang. 

  

2.5 Tunarungu, Bahasa Isyarat, dan Sign Of Language Interpreter (SLI)  

Tunarungu adalah suatu kelainan pada pendengaran yang mengakibatkan 

penderitanya tidak dapat mendengar dengan jelas, bahkan ada yang tidak bisa 

mendengar sama sekali. Penyebab dari tunarungu adalah genetik, lahir prematur, 

atau bisa disebabkan pada masa kehamilan, ada juga yang berasal dari penyakit 

seperti Herpes, Rubella, Cytomegalovirus (CMV), Toksoplasmosis, danlain-lain. 

Mengonsumsi obat ototoxic drugs dapat meyebabkan kerusakan sistem 

pendengaran dalam masa kehamilan. Menurut Somad dan Hernawati dalam 

Lakshita (2013:11-13), terdapat klasifikasi berdasar tingkat gangguan 

pendengaran.  

1. Gangguan pendengaran sangat ringan (27-40db) 

Memiliki kesulitan mendengar bunyi-bunyi jauh, membutuhkan tempat 

duduk yang strategi letaknya dan memerlukan terapi bicara (tergolong tunarungu 

sedang) 
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2. Gangguan pendengaran ringan (41-55db) 

Mengerti bahasa percakapan, Tidak dapat mengikuti diskusi kelas, 

membutuhkan alat bantu dengar dan terapi bicara (tergolong tunarungu sedang) 

3. Gangguan pendengaran sedang (56-70db) 

Hanya bisa mendengar suara dari jarak dekat, masih memiliki sisa 

pendengaran untuk belajar bahasa dan bicara dengan menggunakan alat bantu 

dengar serta dengan cara khusus (tergolong tunarungu agak berat) 

4. Gangguan pendengaran berat (71-90db) 

Hanya bisa mendengar bunyi yang sangat dekat, terkadang dianggap tuli, 

membutuhkan alat bantu dengar dan latihan bicara secara khusus (tergolong 

tunarungu berat) 

5. Gangguan pendengaran ekstrem/tuli (diatas 91db)  

Mungkin sadar akan adanya bunyi atau suara dan getaran, banyak 

tergantung pada penglihatan daripada pendengaran proses menerima informasi 

dan yang bersangkutan dianggap tuli (tergolong tunarungu berat sekali) 

Pentingnya kebutuhan komunikasi bagi semua orang, begitu juga dengan 

tunarungu. Mereka membutuhkan media sebagai alat untuk berkomunikasi 

dengan lingkungan sosial. Kebanyakan dari media tersebut hanya sebagai 

perantara saja, seperti terapi, penggunaan alat bantu dengar, operasi danlain-lain. 

Sedangkan untuk berkomunikasi atau berinteraksi mereka menggunakan bahasa 

isyarat. Hambatan pendengarannya membuat tunarungu juga kerap disebut 

sebagai tunawicara, oleh karena itu mereka berkomunikasi dengan cara 

memanfaatkan bahasa isyarat, bahasa tubuh, dan bahasa verbal. 
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Seperti yang dijelaskan diatas karena keterbatasan pendengaran dan 

berbicara, tunarungu menggunakan bahasa isyarat untuk berkomunikasi. Bahasa 

isyarat adalah bahasa yang menggunakan komunikasi manual, bahasa tubuh, dan 

gerak bibir, bukan suara untuk berkomunikasi. Untuk mengungkapkan pikiran, 

mereka mengkombinasikan bentuk tangan: gerak tangan, lengan, tubuh dan 

ekspresi wajah, Lakshita (2013:27). Di Indonesia sendiri bahasa isyarat yang 

digunakan adalah SIBI dan BISINDO.  

Sistem Bahasa Isyarat Indonesia (SIBI) adalah bahasa isyarat Amerika 

Serikat yang diadaptasi dan ditambahkan awalan dan akhirannya. Sedangkan 

Bahasa Isyarat Indonesia (BISINDO) adalah bahasa isyarat asli Indonesia dan 

biasanya terdapat perbedaan atau ciri khas di setiap daerah. Karena budaya asli 

Indonesia, BISINDO lebih mudah diaplikasikan untuk bahasa pergaulan sehari-

hari penyandang tuli. Walaupun sedikit menyesuaikan dari Bahasa Isyarat 

Amerika, American Sign Language (ASL), tapi BISINDO diakui dan merupakan 

bahasa ibu dari penyandang tuli. 

Sign of Language Interpreter (SLI) adalah orang yang menerjemahkan ke 

dalam bahasa isyarat. Maksudnya disini, SLI  sebagai jembatan atau penerjemah, 

dari bahasa sehari-hari melalui bahasa isyarat untuk tunarungu. Tujuannya adalah 

agar mempermudah penyandang tunarungu memahami sesuatu informasi atau 

kejadian. Misalnya, sekarang ini banyak terdapat SLI di program berita TV.  
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Gambar 2.2  Contoh  Sign of Language Interpreter (SLI) di Metro 

TV 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://nasional.kompas.com/read/2014/06/16/0919116/KPU.Diapresias

i.Sediakan.Penerjemah.Bahasa.Isyarat.Saat.Debat.Capres 

 

2.5.1 Realitas Tayangan untuk Tunarungu 

Sampai hari ini jika dilihat dari berbagai tayangan TV translasi bahasa 

isyarat hanya terdapat pada program berita, sedangkan untuk hiburan belum ada. 

Dari data PLJ dan INASLI durasi translasi berita hanya satu sampai dua jam saja. 

Keterbatasan inilah yang membuat peneliti tertarik untuk meneliti tunarungu dan 

media.  

Di industri hiburan, khususnya perfilman, sedang gencar  menyediakan 

subtitle bahasa Indonesia untuk tunarungu. Kabar gembira ini bermula ketika 

banyak sekali kawan-kawan tunarungu yang ingin menonton Dilan, kemudian 

mereka berinisiatif untuk mention @falconpictures_ dan @fajarbustomi di kolom 

komentar meminta agar film Dilan dibuatkan subtittle Indonesianya. Akhirnya 

pada tanggal 19 Maret lalu, pihak bioskop XXI epicentrum, Kuningan, Jakarta 

memutar kembali film Dilan versi subtittle.  

https://nasional.kompas.com/read/2014/06/16/0919116/KPU.Diapresiasi.Sediakan.Penerjemah.Bahasa.Isyarat.Saat.Debat.Capres
https://nasional.kompas.com/read/2014/06/16/0919116/KPU.Diapresiasi.Sediakan.Penerjemah.Bahasa.Isyarat.Saat.Debat.Capres
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Progres yang bagus dengan adanya berbagai pihak yang turut mendukung, 

dari Iqbaal merespon mention dari kawan-kawan tuli, diteruskan kepada pihak 

Falcon Pictures, dan Fajar Bustomi sebagai sutradara. Tak lupa atas inisiatif dari 

Surya Putra sebagai aktivis tunarungu dan berbagai pihak yang membantu. 

Menurut Surya, kawan-kawan tunarungu lebih suka menonton film luar negeri 

yang jelas dan pasti terdapat subtitle bahasa Indonesia. Dari sini, bisa disimpulkan 

sendiri, ketidakpuasan kawan-kawan tunarungu terhadap televisi di Indonesia jika 

dikaitkan dengan teori Individual Differences, bahwa audience bebas menentukan 

pilihan sesuai dengan diri mereka untuk memenuhi kebutuhannya, serta respon 

penonton akan berbeda sesuai dengan background dan keadaan masing-masing.  

 

2.6 Pemahamanan Sebagai Efek Kognitif  

Pemahaman berasal dari kata „paham‟ yang berarti mengetahui, mengerti, 

mengartikan. Mengartikan disini bisa dalam dilakukan dalam berbagai hal, misal 

kita paham tentang materi A, kita dapat mengartikan simbol dilarang parkir dan 

sebagainya. Sudjana (2017:24) mengkategorikan pemahaman dalam 3 kelompok, 

yaitu (1) Tingkat terendah (pemahaman terjemahan); (2)  Tingkat kedua 

pemahaman penafsiran; (3) Tingkat ketiga adalah tingkat pemaknaan ekstapolasi.  

Tidak hanya itu saja, pemahaman menurut peneliti juga berkaitan erat 

dengan penerimaan akan pengetahuan baru. Artinya, dengan menggunakan indra  

(melihat, mendengar, meraba, mencium, merasakan) melalui media, manusia 

mendapatkan pengetahuan. Contohnya sama halnya dengan audience yang 

menonton program berita di TV, maka secara tidak langsung audience mendapat 

pengetahuan seputar berita yang ditonton. 
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Pemahaman yang dimaksud dalam penelitian ini adalah lebih kepada paham 

akan translasi yang disampaikan oleh translator, paham sebagai akibat dari proses 

komunikasi dan pengetahuan tentang berita yang disampaikan.  Sebagai contoh 

kecil percakapan kecil sehari-hari. Ada dua orang yang sedang berinteraksi, A 

sebagai komunikator dan B sebagai komunikan. Apabila tidak ada halangan atau 

hambatan maka komunikasi dapat berjalan sebagaimana mestinya. Sama halnya 

dengan tunarungu dengan translator bahasa isyarat  Jika tidak ada hambatan maka 

tunarungu dapat dengan mudah memahami apa yang disampaikan SLI dengan TV 

sebagai media penyalur pesan.   

 

2.7 Model Komunikasi Michael W. Gamble dan Teri Kwal Gamble 

Nurudin (2013:148) dijelaskan bahwa yang menjadi main point komunikasi 

massa adalah peralatan media massa. Penampis informasi atau editor berperan 

sebagai filter informasi yang akan ditayangkan, baik, buruk dan layak tidaknya 

tergantung pada editor. Pesan tersebut kemudian disebarkan melalui media massa 

untuk selanjutnya diterima audience. Model komunikasi massa ini juga 

menghendaki adanya gangguan dan efek-efek yang ditimbulkan. 
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Model Komunikasi Michael W. Gamble dan Teri Kwal Gamble  

 HUBUNGAN 

 

 

 

 

 

   

  

 

 

 

Sumber : Nurudin (2013:148) 

 

Beberapa poin diatas menunjukkan terdapat korelasi atas penelitian ini.  

Proses komunikasi massa yang sistematis, mulai dari produksi, editing, hingga 

penyiaran pesan oleh media massa yang diterima audience secara serentak, karena 

sifat media massa yang universal dan menjangkau berbagai lapisan masyarakat. 

Efek yang ditimbulkan pun beragam, tergantung bagaimana audience menerima 

dan menanggapi sebagai bentuk umpan balik kepada sumber pesan. Untuk lebih 

jelasnya, peneliti membuat kerangka berpikir seperti berikut.   

 

2.8 Teori Pendukung 

Teori Efek Media Massa  

Terdapat banyak teori efek media massa, masing-masing terkenal karena 

mempunyai kekurangan dan kelebihan pada masanya. Teori komunikasi massa 

dapat berkembang dan berubah seiring berkembangnya media massa. 
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Pengaplikasiannya dulu akan sangat berbeda jika dibandingkan dengan masa 

sekarang. Misalnya, jika Bullet Theory dulu sangat efektif, tetapi sekarang kurang 

efektif. Efek komunikasi massa adalah bagaimana surat kabar dan televisi 

menambah pengetahuan, mengubah sikap, atau menggerakkan perilaku, 

(Rakhmat, 2002:217).  Katz, Gurevitch, Haans (1973) menggolongkan kebutuhan 

akan media kedalam lima kategori antara lain; 

1. Kebutuhan Kognitif, yakni untuk mendapatkan informasi, pengetahuan, dan 

pemahaman; 

2. Kebutuhan Afektif, yaitu emosional, pengalaman menyenangkan, atau estetis; 

3. Kebutuhan Integratif personal, memperkuat kredibilitas, rasa percaya diri, stabilitas, 

dan status; 

4. Kebutuhan Integratif sosial, yaitu mempererat hubungan dengan keluarga, teman, 

dan sebagainya serta;  

5. Kebutuhan pelepas ketegangan, yaitu pelarian dan pengalihan. 

 

 

2.8.1 Efek Kognitif  

Dalam Rakhmat, (2002:221) digambarkan bahwa seseorang yang tiba-tiba 

dihadapkan oleh makhluk aneh. Ia tidak mengetahui jenis apa sebenarnya 

makhluk tersebut karena tidak memiliki informasi apapun. Ia dibuat kebingungan 

, dan setelah  berdiskusi dengan seorang teman, ia mendapatkan informasi tentang 

sang makhluk. Dari ciri-ciri yang digambarkannya, ternyata makhluk tersebut 

adalah monyet.  

Dari penggambaran diatas dapat disimpulkan bahwa efek kognitif 

berhubungan erat dengan citra yang digambarkan sebagaimana seseorang tersebut 

menjelaskan ciri-ciri makhluk asing. Citra terbentuk berdasarkan informasi yang 

diterima, sementara media massa bekerja untuk menyampaikan informasi, dan 

untuk khalayak informasi dapat membentuk, mempertahankan, atau 

mendefinisikan citra. Misalnya, jika televisi membuat khalayak mengerti 
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penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, maka televisi telah 

menimbulkan efek prososial kognitif bagi khalayaknya. 

2.8.2 Individual Differences Theory 

Teori ini dikembangkan berdasarkan teori S-O-R, digagas oleh Martin D. 

Fleur. Teori ini menitik beratkan pada penerimaan terpaan media massa yang 

berbeda-beda dalam tiap diri individu sesuai dengan berbagai faktor mendasar 

terkait keadaan biologis, psikologis, pengalaman serta pengetahuan. Khalayak 

memberikan tanggapan yang berbeda-beda dari pesan media massa jika terkait 

dengan kepentingannya.
3
  

Adanya teori ini, membantu peneliti menengok fakta dilapangan bahwa 

respon individu bisa saja sangat beragam. Mengansumsikan pesan yang 

disampaikan media massa ditangkap individu sesuai kebuhan personal dan 

karakterstiknya. Latar belakang pendidikan, usia, kebutuhan juga sangat besar 

pengaruhnya terhadap hasil penelitian ini nantinya. Meski akan berbeda-beda, 

tetapi kita dapat melihat lebih dalam, bagaimana khalayak mampu menerima dan 

menyerap pesan-pesan media massa tersebut. 

2.9 Rumusan Hipotesis 

Ho : Tidak ada pengaruh terpaan tayangan translasi bahasa isyarat oleh  

Sign of Language Interpreter (SLI) di Televisi terhadap  

pemahaman anggota Komunitas Akar Tuli Malang. 

Hi : Ada pengaruh terpaan tayangan translasi bahasa isyarat oleh Sign  

of Language Interpreter (SLI) di Televisi terhadap pemahaman  

anggota Komunitas Akar Tuli Malang. 

                                                           
3
 Onong Uchjana Effendy, Imu, Teori. Dan Filsafat Komunikasi. (Bandung: PT. Citra 

Aditya Bakti, 2006), hal. 57 
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2.10 Definisi Konseptual dan Operasional  

2.10.1 Definisi Konseptual 

Definisi Konseptual adalah batasan tentang pengertian yang diberikan 

peneliti terhadap variabel-variabel (konsep) yang hendak diukur, diteliti, dan 

digali datanya (Hamidi, 2007 : 141) 

Terpaan dalam KBBI diartikan sebagai serangan, terkaman dan sebagainya . 

Jadi dapat disimpulkan bahwa terpaan adalah sesuatu yang berulang dan bersifat 

terus-menerus sehingga menimbulkan efek tertentu. Terpaan tayangan translasi 

adalah suatu tampilkan secara berulang sehingga menimbulkan efek tertentu. 

Indikator terpaan tayangan adalah sebagai berikut: 

a Frekuensi penggunaan media  

Frekuensi menonton berkaitan dengan pengumpulan data khalayak melihat, 

mendengarkan dan menonton berita di televisi. Frekuensi juga berhubungan 

dengan keteraturan atau keajegan seseorang dalam menonton. 

b Atensi  

Atensi berhubungan dengan perhatian (attention) seseorang dalam 

menonton berita. Perhatian adalah proses stimuli dan rangkaian menonjol dalam 

kesadaran, maka pada saat itu juga stimuli lainnya melemah.
4
 

c Intensitas 

Berasal dari bahasa inggris Intense yang artinya semangat, giat. Dari KBBI 

online dikatakan bahwa intensitas keadaan tingkatan atau ukuran intensnya. Dari 

dua pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa intensitas adalah keadaan 

                                                           
4
 Ibid, hal. 52 
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tingkatan dan usaha seseorang yang dilakukan secara sadar, semangat dan giat 

untuk mencapai sesuatu. 

1. Pemahaman Audience  

Pemahaman penonton adalah pengetahuan tentang pesan yang sudah 

diinformasikan melalui media massa dan diterima secara benar. Tingkat 

pemahaman audience pada terpaan tayangan translasi bahasa isyarat di TV. 

Layaknya berkomunikasi, agar audience sepaham dengan komunikator maka 

terjadi proses dengan indikator yang mengacu pada KKO Teori Bloom (C2 

Pemahaman) sebagai berikut; 

1. Mengartikan disini maksudnya, mendefinisikan gerak tangan, mimik 

wajah, dan body language kedalam  bahasa yang  ia pahami, sehingga 

timbul persamaan persepsi antara translator dengan penontonnya. 

2. Menafsirkan adalah tingkat lanjutan dari mengartikan, setelah 

diartikan maka akan tercipta respon dari penonton. Ditambahkannya 

apa yang penonton lihat dengan apa pendapat penonton, maka akan 

timbul persepsi baru sesuai kapasitas dari masing-masing individu. 

3. Menerjemahkan adalah proses dimana individu menceritakan kembali 

apa yang dia lihat kepada oranglain menggunakan bahasanya sendiri 

agar lebih mudah dipahami. 

 

2.10.2 Definisi Operasional  

Definisi operasional adalah petunjuk bagaimana sebuah variabel diukur 

(Hamidi, 2007 : 142). Definisi operasional memberikan batasan gambaran situasi 
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dan kondisi lapangan dari variabel-variabel yang menjadi objek penelitian 

sehingga memudahkan analisa yang diperoleh.  

a. Terpaan Tayangan dapat diukur dari : 

1. Frekuensi dapat menjadi indikator perwakilan tingkat 

keseringan/keteraturan, keajegan   penonton dalam menonton translasi 

bahasa isyarat.  

2. Atensi menunjukkan tingkat ketertarikan dan perhatian  seseorang 

dalam menonton translasi bahasa isyarat. 

3. Intensitas yaitu kedalaman dari kelanjutan atensi, semakin besar 

penonton tertarik menonton translasi bahasa isyarat dan ada usaha 

yang kuat, maka semakin besar pula tingkat kedalaman atau durasi 

menonton. 

b. Untuk mengukur Pemahaman audience, peneliti menggunakan teori Bloom, 

tabel memahami (C2), yang terdiri dari : 

1. Mengartikan adalah kemampuan seseorang untuk menangkap maksud 

dari translasi yang disampaikan. Yang termasuk dalam mengartikan 

dalam Kata kerja operasional Bloom adalah mengerti, menerima, 

menguraikan, menyimpulkan.  

2. Menafsirkan adalah kemampuan seseorang untuk menerangkan 

maksud dari translasi yang disampaikan. Yang termasuk dalam 

mengartikan Kata kerja operasional Bloom antara lain, memahami, 

menginterpretasikan, mengkategorikan, merangkum, menceritakan. 

3. Menerjemahkan adalah kemampuan seseorang dalam mengubah 

sesuatu kedalam bahasa lain (mengalihbahasakan) yang dapat 
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dipahami oleh orang lain. Yang termasuk dalam Kata Kerja 

Operasional Bloom adalah mengemukakan, menjelaskan, 

menerangkan.  




