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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Komunikasi Massa 

 Komunikasi adalah proses penyampaian suatu pesan oleh seseorang 

kepada orang lain untuk memberi tahu atau untuk mengubah sikap, pendapat, atau 

perilaku, baik langsung secara lisan, maupun tak langsung melalui media 

(Effendy, 1996:5). Salah satu dimensi komunikasi yakni komunikasi massa. 

Menurut Effendy dalam Dinamika Komunikasi, komunikasi massa ialah 

penyebaran pesan dengan menggunakan media yang ditujukan kepada massa yang 

abstrak, yakni sejumlah orang yang tidak tampak oleh si penyampai pesan. 

Senada dengan hal tersebut di atas, Rakhmat menyimpulkan definisi komunikasi 

massa sebagai jenis komunikasi yang ditujukan kepada sejumlah khalayak yang 

tersebar, heterogen, dan anonim melalui media cetak atau elektronis sehingga 

pesan yang sama dapat diterima secara serentak dan sesaat.  

 Penekanan komunikasi massa sebagaimana dikatakan Alexis S. Tan 

(dalam Rakhmat, 2005:189) bukan pada jumlah penerima melainkan 

kemampuannya dalam memproduksi pesan yang diterima pada saat yang 

bersamaan. Effendy (1996:15) mengemukakan ciri-ciri komunikasi massa sebagai 

berikut: 

1) Komunikasi massa berlangsung satu arah. 

Tidak terdapat arus balik dari komunikan kepada komunikator. Dengan 

kata lain, komunikator tidak mengetahui tanggapan para pembacanya 

terhadap pesan atau berita yang disiarkannya itu.  
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2) Komunikator pada komunikasi massa melembaga 

Misalnya wartawan, penyiar televise dikarenakan media yang ia 

pergunakan adalah suatu lembaga- maka dalam menyebarluaskan pesan 

komunikasinya ia bertindak atas nama lembaga, harus sejalan dengan 

kebijakan perusahaan media yang diwakilinya.  

3) Pesan pada komunikasi massa bersifat umum 

Karena ditujukan kepada umum, pesan yang disebarkan melalui media 

massa bersifat umum. 

4) Media komunikasi massa menimbulkan keserempakkan  

Media massa mampu menghadirkan informasi yang diterima secara 

serempak oleh khalayak. 

5) Komunikan komunikasi massa bersifat heterogen 

Sasaran yang dituju sebagai khalayak berada pada tempat yang 

terpencar, tidak saling mengenal, tidak terdapat kontak pribadi, berbeda 

dalam hal: jenis kelamin, usia, agama, ideologi, agama, pekerjaan, 

pendidikan, pengalaman, kebudayaan, dan sebagainya.  

Ciri-ciri tersebut juga terlihat dalam definisi komunikasi massa menurut 

Mulyana (2003:75) Menurutnya, komunikasi massa adalah komunikasi yang 

menggunakan media massa, baik cetak (surat kabar, majalah) atau elektronik 

(radio, televisi), yang dikelola oleh suatu lembaga atau orang yang dilembagakan, 

yang ditujukan kepada sejumlah besar orang yang tersebar di banyak tempat, 

anonim, dan heterogen. Pesan-pesannya bersifat umum, disampaikan secara cepat, 

serentak dan selintas (khususnya media elektronik). 
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2.2 Televisi 

2.2.1 Definisi  Televisi 

Menurut Effendy (1996:21) yang dimaksud dengan televisi adalah 

televisi siaran yang merupakan media dari jaringan komunikasi dengan ciri-ciri 

yang dimiliki komunikasi massa, yang berlangsung satu arah, komunikatornya 

melembaga, pesannya bersifat umum, Sasarannya menimbulkan keserempakan, 

dan komunikasinya bersifat heterogen.  

Komunikasi massa dengan media televisi merupakan proses komunikasi 

atara komunikator dengan komunikan (massa) melalui sebuah sarana, yaitu 

televisi. Kelebihan media televisi terletak pada kekuatannya menguasi jarak dan 

ruang, sasaran yang dicapai untuk mencapai untuk mencapai massa cukup besar. 

Nilai aktualitas terhadap suatu liputan atau pemberitaan sangat cepat. Menurut 

Effendy, seperti halnya media massa lain, televisi mempunyai tiga fungsi pokok:  

a. Fungsi Penerangan (The information function)  

Televisi mendapat perharian yang besar dikalangan masyarakat karena 

dianggap sebagai media yang mampu menyiarkan informasi yang sangat 

memuaskan. Hal ini didukung oleh dua faktor, yaitu:  

1) Immediacy (Kesegaran)   

Pengertian ini mencakup langsung dan peristiwa yang disiarkan oleh 

stasiun televisi dapat dilihat dan didengar oleh pemirsanya pada saat 

peristiwa itu berlangsung.  

2) Realism (Kenyataan)  
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Ini berarti televisi menyiarkan informasinya secara audio dan visual 

melalui perantaraan mikrofon dan kamera sesuai dengan kenyataan.  

b. Fungsi Pendidikan (The educational function)  

Sebagai media massa, televisi merupakan sarana yang ampuh untuk 

menyiarkan acara pendidikan kepada khalayak yang jumlahnya begitu 

banyak secara simultan dengan makna pendidikan, yaitu meningkatkan 

pengetahuan dan penalaran masyarakat. Siaran televisi menyiarkan 

acara-acara tersebut secara teratur, misalnya pelajaran bahasa, 

matematika, ekonomi, politik dan sebagainya  

c. Fungsi hiburan (The entertainment function)  

Sebagai media yang melayani kepetingan masyarakat luas, fungsi 

hiburan yang melekat pada televisi tampaknya lebih dominan dari fungsi 

lainnya. Fungsi hiburan ini amat penting, karena ia menjadi salah satu 

kebutuahn manusia untuk mengisi waktu mereka dari aktivitas diluar 

rumah.  

Bersamaan dengan jalannya proses penyampaian isi pesan media televisi 

kepada pemirsa, maka isi pesan itu juga akan diinterpretasikan secara berbeda-

beda menurut visi pemirsa serta efek yang ditimbulkan juga beraneka ragam. Hal 

ini terjadi karena tingkat pemahaman dan kebutuhan pemirsa terhadap isi pesan 

acara televsi berkaitan erat dengan status sosial ekonomi dan kondisi pemirsa saat 

menonton televisi (Kuswandi,1996:99). 

Tayangan televisi dapat diartikan sebagai adanya suatu pertunjukan acara 

yang ditampilkan atau disiarkan melalui media massa televisi. Tayangan tersebut 
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bisa bersifat hiburan, informasi, ataupun edukasi seperti tayangan mengenai 

pendidikan. Dalam kehidupan sehari-hari kita sering memperoleh berbagai 

pengalaman. Hal ini dikarenakan terintegrasinya kelima indra yang kita miliki, 

tetapi dengan menonton audiovisual, akan mendapatkan 100% dari informasi 

yang diperoleh sebelumnya. Ini sebagai akibat timbulnya pengalaman tiruan 

(Stimulated Experinence) dari media audiovisual tadi (Darwanto,2007:119). 

Agar pesan yang disampaikan dapat diterima oleh khalayak sasaran perlu 

diperhatikan faktor-faktor seperti pemirsa, waktu, durasi dan metode penyajian:  

a. Pemirsa 

Sesunggguhnya dalam bentuk komunikasi dengan menggunakan media 

apapun, komunikator akan menyesuaikan pesan dengan latar belakang 

komunikannya. Namun untuk media elektronik faktor pemirsa perlu 

mendapat perhatian lebih. Hal ini tentu saja berkaitan dengan kebutuhan 

pemirsa, minat, materi pesan, dan jam penayangan suatu acara.  

b. Waktu  

Setelah komunikator mengetahui kebutuhan, minat dan kebiasaan 

pemirsa, maka langkah selanjutnya adalah menyesuaikan proses waktu 

penayangannya. Pertimbangannya adalah agar setiap acara yang 

ditayangkan dapat secara proporsioanl diterima oleh khalayak atau 

sasaran yang dituju. Untuk acara yang khlayaknya anak-anak tentu saja 

diitayangkan mulai sore hari sampai sekitar jam delapan malam. Hal ini 

tentu saja memperhatikan kegiatan anak yang pada pagi sampai siang 

hari melakukan aktivitasnya disekolah.  
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c. Durasi  

Durasi berkaitan dengan waktu, yakni jumlah menit dalam setiap 

penayangan suatu acara. Ada yang berdurasi 30 menit,biasanya untuk 

kuis dan acara infotainment, yang berdurasi satu jam biasanya untuk 

acara talkshow ataupun berita. Untuk acara film ataupun sinetron 

biasanya durasi waktu yang dibutuhkan adalah satu sampai dua jam. Hal 

ini juga berkaitan dengan kebutuhan pemirsa terhadap suatu acara yang 

ingin ditontonnya.  

d. Metode Penanyangan.  

Metode penyajian suatu acara berhubungan dengan daya tarik acara itu 

sendiri agar tidak menimbulkan kejenuhan bagi pemirsa. Misalkan suatu 

acara yang bersifat berita ataupun informasi agar menembah daya 

tariknya. Dalam kehidupan sehari-hari kita sering memperoleh berbagai 

pengalaman. Hal ini dikarenakan terintegrasinya kelima indera yang kita 

miliki, tetapi dengan menonton audiovisual akan mendapatkan 10% dari 

informasi yang diperoleh sebelumnya. Ini sebagai akibat timbulnya 

pengalaman tiruan (Stimulated Experience) dar media audiovisual tadi. 

(Darwanto,2007:119) 

 

2.2.2 Format Acara pada Televisi 

Naratama (2004) mengatakan bahwa dasar dari format acara TV terbagi 

menjadi tiga bagian:  

1) Drama yang terdiri dari tragedy ,aksi,komedi,cinta legenda,horror 
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2) Non Drama yang terdiri dari music,magazine show,talkshow,variety 

show,repackaging,game show,quiz 

3) Berita yang terdiri dari features , sport, news. 

2.2.3 Televisi Sebagai Media Komunikasi Massa 

Media massa merupakan saluran atau media yang digunakan untuk 

mengadakan komunikasi dengan masssa. Yang termasuk media disini adalah 

televisi, surat kabar, majalah, radio dan film. Media massa dapat digolongkan 

sebagai media elektronik dan media cetak keseluruhannya sering juga disebut 

pers. Televisi adalah salah satu bentuk media komunikasi massa yang selain 

mempunyai daya tarik yang kuat, disebabkan unsur-unsur kata, musik, sound 

effect, juga memiliki keunggulan yanitu unsur visual berupa gambar hidup yang 

dapat menimbulkan pengalaman mendalam bagi pemirsanya. (Effendy,1996:192)  

Menurut sosiolog Maarshall Luhan, kehadiran televisi membuat dunia menjadi 

“Desa Global” yaitu suatu masyarakat dunia yang batasannya diterobos oleh 

media televisi (Kuswandi,1996:20). Adapun ciri-ciri televisi menurut 

Effendy,(1996:21) antara lain:  

a. Berlangsung satu arah  

b. Komunikasi melembaga 

c. Pesannya bersifat umum 

d. Sasarannya menimbulkan keserempakan 

e. Komunikasinya bersifat heterogen. 
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2.3 Konsep Sinetron 

Sinetron merupakan penggabungan dan pemendekan dari sinema dan 

elektronika. Elektronika disini tidak semata mengacu pada pita kaset yang proses 

perekamannya berdasar kaidah-kaidah elektronis. Elektronika dalam sinetron itu 

lebih mengacu pada mediumnya. Yaitu televisi dan televisual, yang merupakan 

medium elektronik selain siaran radio. (Wardana, 1997:1) 

Sinetron disebutkan juga sama dengan televisi play, sama dengan 

teledrama, sama dengan sandiwara televisi atau samadengan lakon televisi. Inti 

persamaannya sama-sama ditayangkan di media audio visual yang disebut 

televisi. Seperti telah disebutkan diatas, sinetron adalah kependekan dari sinema 

dan elektronika berdasarkan kata sinema saja, ini sudah mengarah pada sebuah 

konsep film (sinema). Oleh sebab itu, sinetron dalam penerapannya tidak jauh 

berbeda dengan film layar putih (layar lebar). Demikian juga tahapan penulisan 

dan format naskah. Yang berbeda hanyalah film layar putih menggunakan kamera 

optik, bahan seloid dan medium sajiannya menggunakan proyektor dan layar 

putih di gedung bioskop. Sedangkan sinetron menggunakan kamera elektronik 

dengan video record dan pita di dalam kaset sebagai bahannya, penayangannya 

melalui medium televisi. (Wibowo, 1997: 153) 

Walaupun sinetron memiliki beberapa prinsip dasar yang sama dengan 

film layar putih (layar lebar) tetapi masing-masing memiliki dinamika yang 

berbeda. Televisi memiliki dinamikanya sendiri, yang pertama adalah dalam 

ukuran layar, film layar yang dipancarkan proyektor lalu terlayang pada sebuah 

layar yang besar. Sementara gambar sinetron yang direkam langsung dalam pita 
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kaset ditayangkan melalui televisi yang layarnya relatif kecil. Kedua dari segi 

penonton/pemirsa, penonton film adalah mereka yang sejak awal benar-benar 

memiliki niat untuk menonton. Adapun penonton sinetron karena tak pernah 

langsung memilih (dari jenis sinema, judul, hingga jadwal waktu), jenis 

penontonnya jauh lebih beragam, beragam dari tingkat ekonominya, 

intelektualitasnya, dan kategori lainnya. (Wardana, 1997:279) 

 Sinema elektronik atau lebih populer dalam akronim Sinetron adalah 

sandiwara bersambung yang disiarkan oleh stasiun televisi. Di Indonesia, istilah 

ini pertama kali dicetuskan oleh Soemardjono (Salah Satu Pendiri dan Mantan 

Pengajar Institut Kesenian Jakarta). Sumber ini didapatkan dari hasil wawancara 

dengan Teguh Karya. Dalam bahasa Inggris, sinetrondisebut soap opera, 

sedangkan dalam bahasa Spanyol disebut telenovela. Sinetron pada umumnya 

bercerita tentang kehidupan manusia sehari-hari yang diwarnai konflik. Seperti 

layaknya drama atau sandiwara, sinetron diawali dengan perkenalan tokoh-tokoh 

yang memiliki karakter masing-masing. 

Berbagai karakter yang berbeda menimbulkan konflik yang makin lama 

makin besar sehingga sampai pada titik klimaksnya. Akhir dari suatu sinetron 

dapat bahagia maupun sedih, tergantung dari jalan cerita yang ditentukan oleh 

penulis scenario. Produksi sinetron ternyata melonjak pesat terutama setelah 

munculnya production house, yakni perusahaan yang bergerak dalam pembuatan 

sinetron untuk dijual kepada stasiun-stasiun TV. Di akhir tahun 1992 saja tercatat 

tidak kurang dari 300 production house. (Effendy 2003, 194). 
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Beberapa persamaan dari sinetron di negeri kita adalah isi cerita,bila kita 

perhatikan hampir semua sinetron di Indonesia punya cerita yang sama. Si miskin 

mencintai si kaya atau sebaliknya, yang kemudian mendapat pertentangan dari 

pihak keluarga. Ditambah lagi orang ketiga agar cerita terkesan berat karena 

dibumbui konflik. Padahal tidak berbeda jauh dengan film India. Alur cerita, tidak 

jauh berbeda dengan isi cerita. Alur cerita sinetron kita selalu itu-itu saja. 

Biasanya, episode-episode awal menceritakan sebuah keluarga yang bahagia, 

yang penuh dengan canda dan kekonyolan karakter utama.  

Di sekitar minggu ketiga atau keempat munculah orang ketiga yang 

biasanya menimbulkan konflik. Selanjutnya hilang sudah kekonyolan dan canda 

tawa. Di masa-masa ini ceritanya selalu menangis. Status sosial, karakter atau 

tokoh yang muncul selalu si kaya dan si miskin. Yang kaya sombong dan yang 

miskin hina. Padahal apa salahnya sekali-sekali dibuat karakter yang "sudah 

miskin sombong lagi". Padahal orang sombong bisa juga jadi protagonis. Konflik, 

kalau tidak permasalahan harta atau cinta.  

Tokoh, yang di maksud disini adalah mulai dari karakter dari para tokoh 

dan masalah yang dihadapinya. Bisa dikatakan sinetron kita mirip Srimulat yang 

tokoh utamanya selalu terdiri dari majikan, anak majikan, pembantu, dan supir. 

Kemudian orang ketiga biasanya tamu tak diundang, copet, maling, anak tetangga 

atau Pak RT. Sinetron kita menampilkan tokoh yang itu-itu saja. Entah darimana 

idenya, namun bila anda perhatikan sinetron kita akhir-akhir ini sedang marak 

mempublikasikan penyakit hilang ingatan, baik itu karena kecelakaan atau hal 
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lainnya. Namun hal tersebut cukup membuktikan keadaan sinetron kita, yaituh 

hilang ingatan.  

Para pemain, sutradara, crew, atau produser. Semua sudah kehilangan ide 

dan kreatifitas. Yang mereka kejar hanyalah rating. Tidak ada lagi nilai seni yang 

ditampilkan. Semua menjadi hambar seperti nasi putih yang kita makan setiap hari 

dengan lauk yang sama. Sinema elektronik (sinetron) adalah salah satu fenomena 

pertelevisian yang tumbuh pesat seiring makin maraknya industri televisi di tanah 

air, dalam dua dekade terakhir ini. Bagi sebagian orang, berbicara tentang sinetron 

Indonesia identik dengan membicarakan alur cerita yang berbelit-belit, mengada-

ada, mengabaikan logika, dan tidak mewakili realitas masyarakat pada umumnya. 

Beberapa faktor yang membuat sinetron banyak disukai para penonton 

adalah sebagai berikut: 

1. Isi pesannya sesuai dengan realitas sosial pemirsa. 

2. Isi pesannya mengandung cerminan tradisi nilai luhur dan budaya 

masyarakat (pemirsa). 

3. Isi pesannya lebih banyak mengangkat permasalahan atau persoalan 

yang terjadi dalam kehidupan masyarakat (Kuswandi 1996, 130) 

2.4 Menonton Televisi dan Persepsi Masyarakat 
 

Kata menonton sama artinya dengan nonton yaitu aktifitas untuk melihat 

suatu pertunjukkan, gambar hidup (Pusat Pembinaan& Pengembangan Bahasa, 

1994:1068). Sedangkan Budiman mengatakan bahwa menonton televisi adalah 

suatu tindakan tertentu dari adanya alat komunikasi yakni berupa televisi (Kris 

Budiman,2002: vi). Menurut Kris Budiman (2002:130), tindakan menonton 
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televisi dapat dijabarkan lagi secara tipologis sebagai berikut. Pertama, menonton 

televisi adalah tindakan menjalin dan atau memutuskan ikatan interpersonal. 

Kedua, menonton televisi adalah mendapatkan beraneka pengalaman: bersantai, 

belajar, bermain, dan lain-lain. Ketiga, dengan kehadiran suaranya sebagai suara-

latar (background noise), tindakan menonton televisi adalah sekaligus 

menjadikannya teman yang setia. 

Media televisi sebagaimana media massa lainnya berperan sebagai alat 

informasi, hiburan, kontrol sosial, dan sebagai alat penghubung wilayah secara 

geografis. Hal ini sesuai dengan fungsi media yaitu memberikan informasi 

mendidik, menghibur dan mempengaruhi khalayak. Keempat fungsi tersebut 

sangat mendorong manusia dalam membentuk kepribadian masyarakat baik dari 

sisi kognitif, afektif, maupun behavioral. Bersamaan dengan jalannya proses 

penyampaian isi pesan media telivisi kepada pemirsa, maka isi pesan ini juga akan 

diinterpretasikan secara berbeda-beda dan dampak yang ditimbulkan pun juga 

beraneka macam (Kuswandi, 1996: 99). 

Di antara berbagai dampak yang selama ini telah sering dikemukakan 

dalam berbagai ulasan mengenai televisi adalah dampak-dampak perubahan pada 

sikap pemirsa. Hal ini terjadi karena tingkat pemahaman dan kebutuhan pemirsa 

terhadap isi pesan acara televisi berkaitan erat dengan motivasi, status sosial, 

ekonomi serta situasi dan kondisi pemirsa pada saat menonton televisi. Selain itu, 

para ahli komunikasi telah banyak melakukan penelitian bahwa perubahan sikap 

yang terjadi karena terpaan media massa seperti halnya menonton televisi bisa 



18 
 

disebabkan melalui frekuensi dan intensitas kontaknya terhadap media (berapa 

lama dan keseriusan dalam mengkonsumsi media (Panuju, 1997:127). 

Sebagai salah satu inovasi teknologi pada arus globalisasi, sekarang ini 

televisi mampu mempengaruhi pola pikir masyarakat dengan sejumlah kelebihan 

yang dimilikinya , televisi telah menyentuh kepentingan masyarakat yang 

dirasakan semakin mendasar, yakni kebutuhan–kebutuhan akan informasi yang 

semakin hari semakin kompleks dan bervariasi. Karena kelebihan televisi ini para 

ahli mengasumsikan bahwa televisi mempunyai daya tarik yang kuat akibat 

adanya unsur seperti musik, kata–kata dan sound effect serta unsur visual dari 

televisi itu sendiri (Effendi , 1996 : 177 ) 

Televisi mampu menguasai jarak dan ruang, juga menjangkau massa yang 

cukup besar. Pemberitaannya sangat cepat dan juga lebih singkat, jelas dan 

sistematis (Effendy, 1996:21).  Televisi saat ini bahkan telah mendominasi 

kehidupan masyarakat sehari–hari. Oleh karena itu, televisi harus menyajikan 

acara yang bermutu Khalayak sebagai sasaran dari media merupakan kumpulan 

berbagai individu yang berbeda dalam minat, perhatian maupun kepentingannya. 

Khalayak akan mengikuti secara lengkap dan seksama berita dan laporan 

permasalahan yang secara langsung mempengaruhi kehidupannya dan menjadi 

minat perhatiannya. Dalam hal ini, khalayak sadar akan kebutuhan serta 

menyadari alasan mereka untuk menggunakan media sehingga sikap khalayak 

terhadap pesan yang disampaikan adalah selektif. Khalayak berusaha mengikuti 

setiap informasi yang disampaikan media massa. Bahkan tidak tertutup 
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kemungkinan untuk mencari sumber–sumber informasi yang digemarinya melalui 

berbagai media yang diangga mampu memenuhi kebutuhannya.  

Suatu media akan digemari apabila media tersebut mempunyai daya tarik 

yang dapat memenuhi kebutuhan khalayak sesuai dengan motif penggunaan 

media tersebut. Sebaliknya, media khususnya televisi yang tidak dapat memenuhi 

kebutuhan khalayak maka akan ditinggalkan oleh pemirsanya. Penyajian film di 

televisi – televisi swasta, baik buatan dalam negeri sendiri maupun luar negeri 

merupakan hiburan tersendiri bagi pemirsa yang selalu mencari film– film yang 

bermutu tinggi dan terbaru. Hiburan film lebih banyak dinikmati pemirsa daripada 

hiburan–hiburan lain yang bersifat sementara, seperti kuis, musik, olah raga dan 

lain sebagainya. Pemutaran film–film di televisi swasta tersebut telah 

mempengaruhi penonton untuk selalu menunggu film–film apa yang akan 

ditayangkan. Tak heran banyak pemirsa yang menggonta–ganti channel televisi 

untuk mencari program–program film sesuai dengan kebutuhannya. 

Paparan yang telah dikemukakan, menarik peneliti untuk melakukan 

penelitian dengan menggunakan pendekatan Uses and Gratifications yang 

menekankan bahwa yang menjadi permasalahan utama bukan apa yang dilakukan 

media kepada khalayak tetapi apa yang dilakukan khalayak kepada media. Peneliti 

disini tertarik untuk meneliti bagaimana persepsi masyarakat Desa Sitirejo RT 8 

RW 1 Kecamatan Wagir terhadap tayangan sinetron “Preman Pensiun” di RCTI 

dalam kaitannya dengan pendekatan teori persepsi.  
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2.5 Pendekatan Teori Persepsi 

 

Manusia pada dasarnya merupakan mahkluk individu. Dalam melihat 

suatu masalah setiap manusia memiliki pandangan yang berbeda sesuai dengan 

tingkat pengetahuan dan pemahamannya. Hal ini pula yang menyebabkan persepsi 

setiap individu memilki perbedaan, tidak terkecuali persepsi masyarakat desa. 

Persepsi secara etimologi diartikan sebagai daya untuk mengamati, yang 

menghasilkan tanggapan, kesan atau penglihatan. Soemanto mengartikan persepsi 

sebagai bayangan yang menjadi kesan yang dihasilkan dari pengamatan. 

(Soemanto,1990 : 23).  

Defenisi ini menekankan bahwa persepsi merupakan hasil yang ditangkap 

dari mengamati suatu objek. Hal ini berarti dalam membentuk persepsi harus jelas 

objek yang dituju. Persepsi menurut manusia yang satu belum tentu sama dengan 

persepsi manusia yang lainnya. karena adanya perbedaan dari pengalaman serta 

lingkungan sekitar dari manusia tersebut tinggal. Persepsi adalah kesadaran yang 

tidak dapat ditafsirkan yang timbul dari stimuli. Dalam hal ini persepsi itu lahir 

karena adanya rangsangan sehingga menimbulkan rangsangan yang tidak dapat 

ditafsirkan. 

Kimball Young dalam (Adi,I.R, 2003 : 102) menyatakan persepsi 

merupakan suatu yang menunjukkan aktivitas, merasakan, menginterpretasikan 

dan memahami objek baik fisik maupun benda. Hal ini menekankan bahwa 

persepsi akan timbul setelah seseorang atau sekelompok orang terlebih dahulu 

merasakan kehadiran suatu objek. Setelah dirasakan kemudian objek tersebut 

diinterpretasikan. 
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William James dalam (Adi,I.R, 2003 : 105) menyebutkan ada tiga macam 

bentuk persepsi yakni : 

1. Pesepsi masa lampau disebut dengan persepsi ingatan (tanggapan) 

2. Persepsi masa sekarang disebut dengan persepsi tanggapan imajinasi. 

3. Persepsi masa mendatang disebut sebagai tanggapan antisipatif 

Berdasarkan uraian diatas berarti tanggapan diasosiasikan sebagai suatu 

reaksi yang dihasilkan stimuli berupa pertumbuhan kesan pribadi yang 

berorientasi kepada pengamatan masa lampau, masa kini, dan masa mendatang. 

Fenomena yang muncul dalam kaitannya dengan persepsi adalah atensi 

(attention). Atensi merupakan suatu proses penyeleksian input yang akan diproses 

dalam kaitannya dengan pengalaman (Adi, I.R 2003: 97). Hal ini berarti atensi 

banyak mendasarkan diri pada proses penyaringan informasi (filtering) yang ada 

pada lingkungannya.  

Dari pendapat tersebut dapat dikatakan persepsi merupakan sebagai suatu 

proses pemberian makna atau proses pemahaman diri di dalam diri seseorang 

terhadap suatu objek, baik itu yang berwujud ataupun tidak berwujud. Dalam hal 

ini persepsi sangat berkaitan dengan pengetahuan dan pengalaman. Ada beberapa 

faktor yang mempengaruhi persepsi seseorang, baik faktor internal maupun faktor 

eksternal. Faktor internalnya diantaranya : 

 1. Motif dan kebutuhan. 

 2. Kesiapan seseorang untuk berespon terhadap suatu input tertentu, tetapi 

tidak pada input lainnya. 

 Sedangkan faktor eksternalnya diantaranya adalah : 
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1. Intensitas dan ukuran dari yang akan diberikan atensi. 

2. Kontras dan hal-hal yang baru dari objek yang mendapat perhatian. 

3. Pengulangan dari yang diberi persepsi. 

4. Gerakan yang diberi persepsi. 

Berrlyne dalam (Adi I.R, 2003 : 97) menyebutkan ada empat aspek 

persepsi yang membedakannya dengan pola pikir kognitif, yaitu pola pikir yang 

masih berada didalam pemikiran manusia, yakni : 

1. Hal- hal yang diamati dari sebuah rangsangan bervariasi, tergantung 

pola dari keseluruhan dimana rangsangan tersebut menjadi bagiannya. 

2. Persepsi bervariasi dari orang ke orang dan dari waktu ke waktu 

3. Persepsi bervariasi tergantung dari arah kearah (fokus) alat indra. 

4. Persepsi cenderung berkenbang kearah tertentu dan sekali terbentuk 

kecenderungan itu biasanya akan menetap. 

2.6 Hipotesis 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

penelitian, di mana rumusan masalah telah dinyatakan dalam bentuk kalimat 

pertanyaan. Maka dapat dirumuskan hipotesis atau dugaan jawaban sementara 

sebagai berikut: 

Ha : Ada pengaruh yang signifikan antara tayangan sinetron “Preman 

Pensiun” terhadap persepsi masyarakat tentang preman. 

Ho : Tidak ada pengaruh yang signifikan antara tayangan sinetron “Preman 

Pensiun” terhadap persepsi masyarakat tentang preman. 

 


