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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Televisi Sebagai Media Komunikasi Massa 

1. Definisi Komunikasi 

Terdapat beberapa  ahli yang mengemukakan definisi komunikasi, 

diantaranya adalah menurut Thoha (2002:145) yang dimaksud dengan 

komunikasi adalah: ”Proses penyampaian dan penerimaan berita atau 

informasi dari seseorang ke orang lain”. 

Pendapat lain mengenai pengertian komunikasi dikemukakan oleh 

Mangkunegara (2002:145) bahwa: “Komunikasi dapat diartikan sebagai 

proses pemindahan suatu informasi, ide, pengertian dari seseorang kepada 

orang lain dengan harapan orang lain tersebut dapat menginterpretasikannya 

sesuai dengan tujuan yang dimaksud.” Lebih lanjut Tohardi (2002:197) 

mengemukakan bahwasannya: Komunikasi diartikan sebagai proses 

penciptaan arti terhadap gagasan atau ide yang disampaikan. Pengertian ini 

memberikan pesan yang seimbang antara pengirim pesan, pesan yang 

disampaikan, dan penerima pesan, yang merupakan 3 komponen utama dalam 

proses komunikasi. Pesan dapat disimpulkan dengan berbagai media, namun 

pesan itu hanya punya arti jika pengirim dan penerima pesan berusaha 

menciptakan arti tersebut. 

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa komunikasi 

merupakan suatu proses pengalihan informasi dari komunikator kepada 

komunikan sehingga nantinya diperoleh pemahaman tentang apa yang 
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dimaksud antara satu sama lainnya. Dalam suatu organisasi dibutuhkan adanya 

komunikasi karena komunikasi timbul ketika seseorang ingin menyampaikan 

informasi kepada orang lain. Komunikasi antarpersonal merupakan bentuk 

komunikasi yang terjadi antar individu dalam proses penyampaian pesan, ide 

atau gagasan sehingga proses transfromasi dapat berjalan sesuai harapan 

masing-masing invidu. 

2. Jenis Komunikasi 

Jenis-jenis komunikasi menurut Muhammad (2005:158-159) dapat 

diuraikan sebagai berikut: 

a. Komunikasi intrapribadi 

Komunikasi intrapribadi (intrapersonal communication) adalah 

komunikasi dengan diri sendiri, baik kita sadari atau tidak. Misalnya 

berpikir. Komunikasi interpersonal adalah proses pertukaran informasi 

diantara seseorang dengan paling kurang seorang lainnya atau biasanya di 

antara dua orang yang dapat langsung diketahui balikannya.  

b. Komunikasi antarpribadi 

Komunikasi antarpribadi (interpersonal communication) adalah 

komunikasi antara orang-orang secara tatap muka, yang memungkinkan 

respon verbal maupun nonverbal berlangsung secara langsung. Bentuk 

khusus komunikasi antarpribadi ini adalah komunikasi diadik (dyadic 

communication) yang hanya melibatkan dua individu, misalnya suami-

istri, dua sejawat, guru-murid. Ciri-ciri komunikasi diadik adalah pihak-

pihak yang berkomunikasi berada dalam jarak yang dekat; pihak-pihak 
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yang berkomunikasi mengirim dan menerima pesan secara langsung dan 

simultan. 

c. Komunikasi kelompok (kecil) 

Komunikasi kelompok merujuk pada komunikasi yang dilakukan 

sekelompok kecil orang (small-group communication). Kelompok sendiri 

merupakan sekumpulan orang yang mempunyai tujuan bersama, yang 

berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan bersama, saling 

mengenal satu sama lain, dan memandang mereka sebagai bagian dari 

kelompok tersebut. Komunikasi antarpribadi berlaku dalam komunikasi 

kelompok 

d. Komunikasi publik 

Komunikasi publik adalah komunikasi antara seorang pembicara dengan 

sejumlah orang (khalayak), yang tidak bisa dikenali satu persatu. 

Komunikasi publik meliputi ceramah, pidato, kuliah, tabligh akbar, dan 

lain-lain. Ciri-ciri komunikasi publik adalah: berlangsung lebih formal; 

menuntut persiapan pesan yang cermat, menuntut kemampuan 

menghadapi sejumlah besar orang; komunikasi cenderung pasif; terjadi di 

tempat umum yang dihadiri sejumlah orang; merupakan peristiwa yang 

direncanakan; dan ada orang-orang yang ditunjuk secara khusus 

melakukan fungsi-fungsi tertentu. 

e. Komunikasi organisasi 

Komunikasi organisasi (organizational communication) terjadi dalam 

suatu organisasi, bersifat formal dan informal, dan berlangsung dalam 
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jaringan yang lebih besar dari komunikasi kelompok. Komunikasi 

organisasi juga melibatkan komunikasi diadik, komunikasi antarpribadi, 

dan komunikasi publik tergantung kebutuhan. 

f. Komunikasi massa 

Komunikasi massa (mass communication) adalah komunikasi yang 

menggunakan media massa cetak maupun elektronik yang dikelola sebuah 

lembaga atau orang yang dilembagakan yang ditujukan kepada sejumlah 

besar orang yang tersebar, anonim, dan heterogen. Pesan-pesannya bersifat 

umum, disampaikan secara serentak, cepat dan selintas. 

3. Proses Komunikasi 

Seperti yang telah dijelaskan diatas, komunikasi merupakan proses 

penyampaian pesan yang dilakukan oleh komunikator kepada komunikannya, 

dengan adanya pengaruh yang diberikan oleh komunikator kepada komunikan 

agar terjadi feedback yang diharapkan guna mencapai suatu kesamaan makna 

antara komunikator dan komunikannya. Dan dalam Effendy membagi proses 

komunikasi ini menjadi dua bagian, yaitu : 

a. Proses Komunikasi dalam Perspektif Psikologis 

Proses komunikasi perspektif ini terjadi pada diri komunikator dan 

komunikan. Ketika seorang komunikator berniat akan menyampaikan 

suatu pesan kepada komunikan, maka dalam dirinya terjadi suatu proses. 

Pesan komunikasi terdiri dari dua aspek, yakni isi pesan dan lambang. Isi 

pesan umumnya adalah pikiran sedangkan isi lambang umumnya adalah 

bahasa. 
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b. Proses Komunikasi dalam Perspektif Mekanistis 

Proses komunikasi dalam perspektif mekanistis diklasifikasikan menjadi 

proses komunikasi secara primer dan secara sekunder, yaitu sebagai 

berikut : 

1) Proses komunikasi secara primer 

Proses komunikasi secara primer (primary process) adalah 

proses penyampaian pikiran oleh komunikator kepada komunikan 

dengan menggunakan suatu lambang (symbol) sebagai media atau 

saluran. Lambang ini umumnya bahasa, tetapi dalam situasi–situasi 

komunikasi tertentu lambang–lambang yang dipergunakan dapat 

berupa kial (gesture), yaitu gerak anggota tubuh, gambar, warna dan 

lain sebagainya. 

Dalam komunikasi bahasa disebut lambang verbal (verbal 

symbol) yang banyak digunakan manusia dalam berkomunikasi 

dengan tujuan dapat dimengerti atau dipahami oleh orang lain ketika 

menyampaikan pesan. Sedangkan lambang–lambang lain yang 

bukan bahasa dinamakan lambang nirverbal (non verbal symbol) 

adalah kial (isyarat), gambar dan warna. Walaupun lambang 

nirverbal dapat dimengerti oleh orang lain saat penyampaian pesan, 

tetapi tidak sejelas menggunakan bahasa. 

2) Proses komunikasi secara sekunder 

Proses komunikasi secara sekunder adalah proses 

penyampaian pesan oleh komunikator kepada komunikan dengan 
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menggunakan alat atau sarana sebagai media kedua setelah memakai 

lambang sebagai media pertama. Media kedua yang digunakan 

dalam proses komunikasi sekunder ini adalah media massa, baik 

media elektronik maupun media cetak. Penggunaan media massa ini 

untuk mencapai khalayak yang lebih banyak dan luas. Namun 

kekurangan dari proses komunikasi sekunder ini adalah umpan balik 

yang tidak langsung karena bersifat satu arah (one way 

communication). (Effendy, 2003 : 31). 

4. Fungsi komunikasi 

Fungsi dasar komunikasi menurut (Liliweri, 2011: 136-137) adalah 

sebagai berikut: 

a. Pendidikan dan Pengajaran 

Fungsi Pendidikan dan pengajaran sebenarnya sudah dikenal sejak awal 

kehidupan manusia, kedua fungsi ini dimulai dari dalam rumah, 

misalnya pendidikan nilai dan norma budaya, budi pekerti dan sopan 

santun (fungsi pengajaran) oleh orang tua dan anggota keluarga lain. 

Pendidikan dan pengajaran dilaksanakan melalui pendidikan formal di 

sekolah dan pendidikan informal/ nonformal dalam masyarakat. 

Komunikasi menjadi sarana penyediaan pengetahuan, keahlian, dan 

keterampilan untuk memperlancar peranan manusia dan memberikan 

peluang bagi orang lain untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan 

masyarakat. 
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b. Informasi 

Kualitas kehidupan akan menjadi miskin apabila tanpa informasi. 

Setiap orang dan sekelompok orang membutuhkan informasi untuk 

meningkatkan kualitas hidup mereka, informasi ini dapat diperoleh dari 

komunikasi lisan dan tertulis melalui komunikasi antarpersonal, 

kelompok, organisasi, media sosial dan komunikasi melalui media 

massa. Mereka yang memiliki kekayaan informasi akan menjadi tempat 

bertanya bagi orang lain disekitarnya. 

c. Hiburan 

Untuk memecahkan masalah dalam kehidupan yang rutin, maka 

manusia harus mengalihkan perhatiannya dari situasi stress ke situasi 

yang lebih santai dan menyenangkan, hiburan merupakan salah satu 

kebutuhan penting bagi semua orang. Komunikasi menyediakan 

hiburan yang tiada habis-habisnya misalnya melalui film, televisi, radio, 

drama, music, chating lihat video lewat smartphone , literatur,  komedi 

dan permainan. 

d. Diskusi 

Kehidupan kita penuh dengan berbagai pandangan dan pendapat yang 

berbeda-beda, untuk menyatukan perbedaan itu dibutuhkan debat dan 

diskusi antarpersonal maupun dalam kelompok. Diskusi bisa 

dilakuakan dimedia sosial contohnya di media sosial facebook, 

WhatsApp, WeChat, Line, Kakao Talk dan lain lain,melalui debat akan 

ditemukan kesatuan pendapat sambil tetap menghargai perbedaan yang 
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dimiliki orang lain. Komunikasi merupakan saran yang baik bagi 

penyaluran bakat untuk berdebat dan berdiskusi tentang gagasan baru 

yang lebih kreatif dalam membangun kehidupan bersama. 

e. Persuasi 

Persuasi mendorong kita untuk terus berkomunikasi dalam rangka 

penyatuan pandangan yang berbeda dalam rangka pembuatan keputusan 

personal maupun kelompok atau organisasi. Komunikasi 

memungkinkan para pengirim pesan bertindak sebagai seorang 

persuader terhadap penerima pesan yang diharapkan akan berubah 

pikiran dan perilakunya. 

f. Promosi Kebudayaan 

Komunikasi juga menyediakan kemungkinan atau peluang untuk 

memperkenalkan, menjaga, dan melestarikan tradisi budaya suatu 

masyarakat. Komunikasi membuat manusia dapat menyampaikan dan 

menumbuhkembangkan kreativitasnya dalam rangka pengembangan 

kebudayaan. 

g. Integrasi 

Melalui komunikasi, maka sejumlah orang melintasi ruang dan waktu 

di muka bumi ini dapat diintegrasikan, artinya dengan komunikasi 

makin banyak orang saling mengenal dan mengetahui keadaan masing-

masing. Suatu bangsa yang besar dapat diintegrasikan melalui 

komunikasi, misalnya komunikasi melalui media massa. 
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Menurut Judy C. Pearson dan Paul E. Nelson dalam (Mulyana, 

2010: 5) mengemukakan bahwa komunikasi mempunyai dua fungsi umum. 

Pertama untuk kelangsungan hidup diri-sendiri yang meliputi: keselamatan 

fisik, meningkatkan kesadaran pribadi, menampilkan diri kita sendiri kepada 

orang lain dan mencapai ambisi pribadi. Kedua, untuk kelangsungan hidup 

masyarakat, tepatnya untuk memperbaiki hubungan sosial dan 

mengembangkan keberadaan suatu masyarakat. 

Paragraf di atas, menjelaskan bahwa fungsi komunikasi sangatlah 

beragam dalam kehidupan manusia. Salah satu fungsi komunikasi yaitu, 

untuk menjalin hubungan baik dengan yang lainnya karena manusia tidak 

bisa hidup sendiri. Fungsi komunikasi juga bisa menampilkan diri manusia 

ke orang lain, sehingga dengan begitu secara tidak sadar akan memperbaiki 

hubungan sosial dengan lainnya. Tidak ada manusia yang hanya berdiam 

diri tanpa komunikasi dan bersosial pada orang lain, karena hal seperti itu 

tidak akan bisa manusia lakukan. 

Berkaitan dengan penjelasan di atas, fungsi komunikasi setiap 

orangnya pasti berbeda. Dimana ada kaitannya dengan komunikasi 

antarpersonal yang terjadi pada hubungan persahabatan. mereka 

membutuhkan komunikasi selain untuk menyelesaikan masalah juga sebagai 

hiburan dan saling sharing satu sama lain. Oleh karena itu, fungsi 

komunikasi yang terjadi pastinya akan berbeda-beda, sesuai dengan 

kebutuhan dan keinginan mereka. 
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Pemaparan di atas didukung pula dengan penjelasan menurut 

(Mulyana 2010: 6) bahwa sebagai komunikasi sosial setidaknya 

mengisyaratkan bahwa komunikasi penting untuk membangun konsep diri 

kita, aktualisasi diri, untuk kelangsuangan hidup, untuk memperoleh 

kebahagiaan, terhindar dari tekanan dan ketegangan, antara lain lewat 

komunikasi yang menghibur dan memupuk hubungan dengan orang lain. 

Beberapa fungsi komunikasi di atas sudah mewakili dari tujuan utama 

komunikasi. Fungsi komunikasi ini memang sangat banyak, beragam dan 

setiap manusia pasti kebutuhannya juga berbeda-beda. Dengan demikian, 

fungsi komunikasi yang ada merupakan bagian dari kehidupan manusia 

dalam bersosialisasi, berhubungan, dan hidup berdampingan. 

5. Definisi Komunikasi Massa 

Komunikasi massa dapat didefinisikan dengan memusatkan 

perhatian pada lima variable yang terkandung dalam setiap tindak 

komunikasi dan memperhatikan bagaimana variable-variabel yaitu sumber, 

khalayak (audience), pesan, proses mengalirnya pesan bekerja pada media 

massa.  

Para ahli berpendapat bahwa yang dimaksud dengan komunikasi 

massa adalah komunikasi melalui media massa, jelasnya merupakan 

singkatan dari komunikasi media massa. Kemudian para ahli komunikasi 

membatasi pengertian media massa pada komunikasi dengan menggunakan 

media massa, seperti surat kabar, majalah, radio, televisi, atau film.  
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Menurut Bittner dalam Ardianto, dkk. (2005:3), mass 

communication is messages communicated through a mass medium to a 

large number of people. (Komunikasi massa adalah pesan yang 

dikomunikasikan melalui media massa pada sejumlah orang besar). Dari 

definisi tersebut, intinya adalah media yang digunakan dalam penyampaian 

pesan, dan khalayak. Karena walaupun tujuan khalayak banyak, tetapi tidak 

menggunakan media, maka belum bisa dikatakan sebagai komunikasi 

massa. 

Sedangkan menurut Gerbner dalam Ardianto,dkk. (2005:4), mass 

communication is the technologically and institutionally based production 

and distribution of the most broadly share continuous flow of messages in 

industrial societies. (komunikasi massa adalah produksi dan distribusi yang 

berlandaskan teknologi dan lembaga dari arus pesan yang kontinyu serta 

paling luas dimiliki orang dalam masyarakat industri) Dari definisi Gerbner, 

terlihat bahwa pesan-pesan yang dihasilkan komunikasi massa tersebut 

harus di distribusikan kepada khalayak luas secara terus menerus dalam 

jarak waktu yang tetap. 

6. Ciri-ciri Komunikasi Massa 

Menurut Devito (2002) bahwa komunikasi massa itu ditujukan 

kepada massa dengan melaui media massa dibandingkan jenis-jenis 

komunikasi lainya, maka komunikasi massa mempunyai ciri-ciri khusus 

antara lain : 
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1) Komunikasi massa berlangsung secara satu arah yaitu berbeda dengan 

komunikasi antar persona yang berlangsung dua arah, komunikasi 

massa berlangsung satu arah. Berarti bahwa tidak terdapat arus balik 

dari komunikan kepada komunikator. 

2) Komunikator pada komunikasi massa melembaga, artinya media massa 

sebagai saluran komunikasi massa merupakan lembaga, yakni suatu 

institusi atau organisasi. Oleh karena itu komunikatornya melembaga 

atau dalam bahasa asing disebut institutionalized communicator atau 

organized commnuicator. 

3) Pesan pada komunikasi massa bersifat (public) karena ditujukan 

kepada umum dan mengenai kepentingan umum. Jadi tidak ditujukan 

pada perseorangan atau pada sekelompok orang tertentu. Media 

komunikasi massa menimbulkan keserempakan artinya media massa 

memiliki kemampuannya untuk menimbulkan keserempakan pada 

pihak khalayak dalam menerima pesan-pesan yang disebarkan.  

4) Komunikan komunikasi massa bersifat heterogen artinya bahwa 

komunikan atau khalayak merupakan kumpulan anggota masyarakat 

yang terlibat dalam proses komunikasi massa sebagai sasaran yang 

dituju komunikator bersifat heterogen. Dalam keberadaan secara 

terpencar-pencar, dimana satu sama lainnya tidak saling mengenal dan 

tidak memiliki kontak pribadi, masing-masing berbeda dalam segala 

hal: jenis kelamin, usia, agama, ideologi, pekerjaan, pendidikan, 
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pengalaman, kebudayaan, pandangan hidup, keinginan, cita-cita, dan 

sebagainya. 

7. Karakteristik Komunikasi Massa dan Media Massa 

Karakteristik komunikasi massa meliputi lima hal berikut di 

bawah ini, yaitu(Romly, 2005:6): 

1. Komunikator melembaga 

Komunikator berbicara atas nama lembaga (media massa), bukan atas 

namanya sendiri. 

2. Komunikan bersifat heterogen 

Massa pembaca, pendengar dan pemirsa terdiri atas macam-macam 

karakter, suku, ras, agama, dan kepentingan. 

3. Menimbulkan keserempakan 

Pesan yang disampaikan dari media massa diterima pada saat yang 

sama oleh publik 

4. Berlangsung satu arah (one way communication) 

Yaitu komunikator kepada komunikan. Tanggapan atau reaksi muncul 

belakangan  

8. Bentuk-Bentuk Media Massa 

Bentuk-bentuk media massa meliputi enam jenis berikut di bawah 

ini, yaitu (Effendy, 2005:136): 

1. Surat kabar 

Surat kabar merupakan media massa yang paling tua dibandingkan 

dengan jenis media lainnya. Sejarah talah mencatat keberadaan surat 
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kabar dimulai sejak ditemukannya mesin cetak oleh Jonathan 

Guternberg di Jerman.  

2. Majalah 

Keberadaan majalah sebagai media massa terjadi tidak lama setelah 

surat kabar. Sebagaimana surat kabar, sejarah majalah diawali dari 

negara-negara Eropa dan Amerika. Majalah merupakan media yang 

paling simpel organisasinya, relatif lebih mudah mengelolanya, serta 

tidak membutuhkan modal yang banyak. Majalah juga dapat 

diterbitkan oleh setiap kelompok masyarakat, dimana mereka dapat 

dengan leluasa dan luwes memntukan bentuk, jenis dan sasaran 

khalyaknya.   

3. Radio Siaran 

Perkembangan radio siaran di Indonesia dimulai dari masa 

penjajahan Belanda, penjajahan Jepang, zaman kemerdekaan dan 

zaman Orde Baru. Mark W. Hall dalam bukunya Broadcast 

Journalism mengemukakan bahwa perbedaan mendasar antara media 

cetak dan radio siaran ialah media cetak dibuat untuk ”konsumsi” 

mata, sedangkan radio siaran untuk ”konsumsi” telinga. Maka dari itu 

radio siaran memiliki gaya tersendiri untuk menyampaikan informasi 

kepada khalayaknya. Gaya percakapan adalah salah satunya, agar 

pendengar mudah mengerti maksud dari seorang penyiar. 
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4. Televisi 

Pada dasarnya televisi sebagai salah satu bentuk media massa 

memiliki fungsi yang sama dengan meia massa lainnya (surat kabar 

dan radio siaran), yakni memberi inormasi, mendidik, menghibur, dan 

membujuk. Tetapi fungsi menghibur lebih dominan pada media 

televisi, karena dengan media televisi khalayak dapat memperoleh 

informasi dengan cara melihat sekaligus mendengarnya.  

5. Film 

Gambar bergerak (film) adalah bentuk dominan dari 

komunikasi massa isual di belahan dunia ini. Seperti halnya televisi 

siaran, tujuan khalayak menonton film terutama adalah ingin 

memperoleh hiburan. Akan tetapi dalam film dapat terkandung fungsi 

informatif maupun edukatif, bahkan persuasif. Hal ini pun sejalan 

dengan misi perfilman nasianal sejak tahun 1979, bahwa selain 

sebagai media hiburan, film nasional dapat digunakan sebagai media 

edukasi untuk pembinaan generasi muda dalam rangka nation and 

character building. 

6. Komputer dan internet 

Menurut Laquey dalam buku komunikasi massa, internet 

merupakan jaringan longgar dari ribuan komputer yang menjangkau 

jutaan orang diseluruh dunia. Misi awalnya adalah menyediakan 

sarana bagi para peneliti untuk mengakses data dari sejumlah sumber 

daya perangkat komputer yang mahal. Namun, sekarang internet telah 
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berkembang menjadi ajang komunikasi yang sangat cepat dan efektif, 

sehingga telah menyimpang jauh dari misi awalnya. Dewasa ini 

internet telah tumbuh menjadi sedemikian besar dan berdaya sebagai 

alat informasi dan komunikasi yang dapat diabaikan.  

B. Industri 

1. Definisi Industri 

Istilah industri sering diidentikkan dengan semua kegiatan ekonomi 

manusia yang mengolah barang mentah atau bahan baku menjadi barang 

setengah jadi atau barang jadi. Dari definisi tersebut, istilah industri sering 

disebut sebagai kegiatan manufaktur (manufacturing). Padahal, pengertian 

industri sangatlah luas, yaitu menyangkut semua kegiatan manusia dalam 

bidang ekonomi yang sifatnya produktif dan komersial.Karena merupakan 

kegiatan ekonomi yang luas maka jumlah dan macam industri berbeda-beda 

untuk tiap negara atau daerah. Pada umumnya, makin maju tingkat 

perkembangan perindustrian di suatu negara atau daerah, makin banyak 

jumlah dan macam industri, dan makin kompleks pula sifat kegiatan dan usaha 

tersebut.  

Cara penggolongan atau pengklasifikasian industri pun berbeda-

beda. Tetapi pada dasarnya, pengklasifikasian industri didasarkan pada kriteria 

yaitu berdasarkan bahan baku, tenaga kerja, pangsa pasar, modal, atau jenis 

teknologi yang digunakan. Selain faktor-faktor tersebut, perkembangan dan 

pertumbuhan ekonomi suatu negara juga turut menentukan keanekaragaman 
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industri negara tersebut, semakin besar dan kompleks kebutuhan masyarakat 

yang harus dipenuhi, maka semakin beranekaragam jenis industrinya. 

2. Definisi Hiburan 

Hiburan adalah segala sesuatu – baik yang berbentuk kata-kata, 

tempat, benda, perilaku – yang dapat menjadi penghibur atau pelipur hati 

yang susah atau sedih.Pada umumnya hiburan dapat berupa musik, film, 

opera, drama, ataupun berupa permainan bahkan olahraga. Berwisata juga 

dapat dikatakan sebagai upaya hiburan dengan menjelajahi alam ataupun 

mempelajari budaya. Mengisi kegiatan di waktu senggang seperti 

membuat kerajinan, keterampilan, membaca juga dapat dikatagorikan 

sebagai hiburan. Bagi orang tertentu yang memiliki sifat workaholic, 

bekerja adalah hiburan dibandingkan dengan berdiam diri (Sunarjo, 1995: 

215) 

3. DefinisiTelevisi 

Salah satu media komunikasi massa modern adalah media televisi, yang 

merupakan media termuda setelah perang dunia kedua. Televisi adalah salah 

satu media massa yang memancarkan “suara” dan “gambar” yang berarti 

sebagai reproduksi daripada kenyataan yang disiarkannnya, melalui 

gelombang-gelombang elektronik,sehingga dapat diterima oleh pesawat 

penerima dirumah. (Sunarjo, 1995: 316).  

Televisi berasal dari dua kata yang berbeda asalnya, yaitu tele (bahasa 

Yunani)  yang berarti jauh, dan visi (bahasa latin) yang berarti penglihatan. 

Dengan demikain  televisi yang dalam bahasa Inggrisnya television diartikan 
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dengan gambar dan suara yang diproduksi disuatu tempat (studio televisi) 

dapat dilihat ditempat lain melalui sebuah perangkat penerima (televisi set). 

JB Wahyudi, dalam bukunya Komunikasi Jurnalistik (1991) menjelaskan 

bahwa komunikasi massa media televisi adalah proses komunikasi antara 

komunikator dengan komunikan (massa) melalui sarana, yaitu televisi, 

komunikasi massa media televisi bersifat periodik. Dalam komunikasi massa 

media tersebut lembaga penyelenggara komunikasi bukan secara perorangan. 

a. Fungsi Televisi 

Sebagai salah satu bentuk media massa modern, banyak sekali kegunaan 

dari televisi. Pada awalnya televisi hadir membawa andil bagi suatu negara. 

Hal ini karena perannya sebagai subsistem dari suatu sistem negara dan 

pemerintah, dimana suatu stasiun televisi beroperasi, maka sifat penerangan, 

pendidikan dan hiburan yang disiarkannya tergantung pada sistem negara dan 

pemerintah yang bersangkutan. Lebih jelasnya Effendy (1993;24) memaparkan 

mengenai  tiga fungsi tersebut, yaitu : 

1. Fungsi Penerangan 

Televisi dianggap sebagai media yang mampu menyiarkan informasi yang 

amat memuaskan. Hal ini disebabkan oleh dua faktor yang terdapat pada media 

massa audio visual tersebut. (1) merupakan faktor “immediate” mencakup 

pengertian langsung dan dekat. Maksudnya, peristiwa yang disiarkan oleh 

stasiun televisi dapat dilihat, dan didengar oleh pemirsa pada saat peristiwa itu 

berlangsung. (2) adalah faktor “realism” yang mengandung makna kenyataan. 
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2. Fungsi Pendidikan 

Sebagai media komunikasi massa, televisi merupakan sarana yang ampuh 

untuk menyiarkan pendidikan kepada khalayak yang jumlahnya begitu 

banyak secara simultan. Stasiun televisi menyiarkan acara-acara tertentu 

secara teratur, misalnya pelajaran bahasa, matematika, pesan- dan lain-lain. 

3. Fungsi Hiburan 

Fungsi hiburan yang melekat pada televisi siaran tampaknya dominan. 

Sebagian besar alokasi waktu siaran diisi oleh acara-acara hiburan. 

Seiring perkembangan zaman, fungsi televisi menjadi semakin luas. Hal 

ini dikarenakan perkembangan dalam dunia usaha saat ini yang banyak 

menggunakan media televisi sebagai sarana mempromosikan produknya. 

Sehingga dalam literatur lain Wahyudi (1986;215) menambahkan fungsi 

televisi sebagai media massa, secara umum menjadi lima fungsi utama, yaitu : 

a) Pendidikan 

b) Hiburan 

c) Penerangan / Informasi 

d) Iklan  

e) Seleksi 

Adapun fungsi televisi menurut Denis Mc. Quail (1987:70) adalah 

sebagai berikut :  

a) Informasi  
 

1. Menyediakan informasi tentang peristiwa dan kondisi dalam 

masyarakat dan dunia.  
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2. Menunjukkan hubungan kekuasaan.  

3. Memudahkan inovasi, adaptasi dan kemajuan.  

b) Korelasi  
 

1. Menjelaskan, menafsirkan, mengomentari makna peristiwa dan 

informasi.  

2. Menunjang otoritas dan norma-norma yang mapan.  

3. Melakukan sosialisasi.  

4. Mengkoordinasi beberapa kegiatan.  

5. Membentuk kesepakatan.  

6. Menentukan urusan prioritas dan memberikan status relatif.  

c) Kesinambungan 
 

1. Mengekspresikan budaya dominan dan mengakui keberadaan 

kebudayaan khusus (subculture) serta perkembangan budaya baru.  

2. Meningkatkan dan melestarikan nilai-nilai.  

d) Hiburan  

1.  Menyediakan hiburan, pengalihan perhatian dan sarana rileksasi.  

2. Meredakan ketegangan sosial.  

e) Mobilisasi  

Mengkampanyekan tujuan masyarakat dalam bidang politik, 

pembangunan ekonomi, pekerjaan dan kadangkala juga dalam bidang 

agama. 

4. Kelebihan dan Kekurangan Media Televisi 
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Kelebihan media televisi di bandingkan dengan media lain adalah 

sebagai berikut :  

a. Menguasai jarak dan ruang karena teknologi televisi telah menggunakan 

elektromagnetik, kabel dan fiber yang di pancarkan (transmisi) melalui 

satelit.  

b. Sasaran yang di capai untukmenjangkau massa cukup besar.  

c. Nilai aktualitas terhadap suatu liputan atau pemberitaan sangat cepat.  

d. Daya rangsang seseorang terhadap media televisi cukup tinggi. Hal ini 

disebabkan oleh kekuatan suara dan gambarnya begerak (ekspresif).  

e. Informasi atau berita-berita yang disampaikan lebih singkat, jelas, 

sistematis, sehingga pemirsa tidak perlu lagi mempelajari isi pesan dalam 

menagkap siaran televisi (Kuswandi,1996:23).  

Sedangkan kekurangan media televisi adalah sebagai berikut :  

a. Karena bersifat “transitory” maka isi pesannya tidak dapat di memori oleh 

pemirsa (lain halnya dengan media cetak, informasi dapat di simpan dalam 

bentuk kliping koran).  

b. Media televisi terikat oleh waktu tontonan, sedangkan media cetak dapat 

di baca kapan saja dan di mana saja.  

c. Televisi tidak bisa melakukan kritik sosial dan pengawasan sosial secara 

langsung dan vulgar seperti halnya media cetak. Hal ini terjadi karena 

faktor penyebaran siaran televisi yang begitu luas kepada massa yang 

heterogen (status sosial ekonominya), juga karena kepentingan politik dan 

stabilitas keamanan negara.  
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d. Pengaruh televisi lebih cender ung menyentuh aspek psikologis massa, 

sedangakan media cetak lebih mengandalkan efek rasionalitas  

(Kuswandi,1996:23). 

5. Jenis Program Acara  

Televisi merupakan suatau media massa yang banyak kelebihan dari segi 

audiovisual. Untuk itu diperlukan program acara yang menarik dalam 

penyajiannya.Menurut Morissan (2009: 207-218) dalam dunia televise program 

acara tersebut terdiri dari:  

a. Fakta 

Fakta adalah sesuatu yang riil, diatur kaidah-kaidah tertentu, dan berlaku 

universal. Format acara televisi yang diproduksi melalui proses pengolahan 

imajinasi dan realitas kehidupan nyata tanpa harus diinterprestasi ulang dan tanpa 

menjadi dunia khayalan (imajinatif). Format tersebut bukan rututan cerita fiksi 

dari setiap pelakunya(Djamal dan Fachrududdin, 2011:168). Yang termasuk 

dalam program fakta yaitu: 

1. Berita (News) 

a) Berita keras (hard news) sebuah berita dimana proses penyajiannya 

berisi segala informasi penting dan menarik yang harus disiarkan oleh 

media penyiaran kerena sifatnya yang segera untuk diketahui khalayak 

dan disebut dengan straight news. Berita keras (hard news) biasanya 

berisi berita-berita terkini yang sedang menjadi fenomena 

dimasyarakat. Contoh infotaiment yeng merupakan salah satu bentuk 
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program berita dan fungsinya lebih besar sebagai hiburan bagi audiens.  

Berita keras (hard news) meliputi: 

1) Straight news, berita langsung (straight) yaitu suatu berita yang 

singkat atau tidak detail dengan hanya menyajikan informasi 

terpenting saja yang mencakup lima W + 1 H (Who, What, Where, 

When, Why dan How) terhadap suatu peristiwa yang diberitakan. 

Berita jenis ini sangat terikat waktu (dead line) karena 

informasinya sangat cepat basi jika terlambat disampaikan kepada 

audiens. Berita tersebut yaitu biasanya hanya bersifat ringan yang 

sedang dibicarakan oleh masyarakat. 

2) Infotaiment 

Kata infotaiment berasal dari dua kata yaitu information yang 

berarti informasi dan entertainment yang berarti hiburan, namun 

Infotaiment bukanlah berita hiburan atau berita yang memberikan 

hiburan. Infotaiment adalah berita yang menyajikan informasi 

mengenai kehidupan orang-orang yang terkenal masyarakat 

terkenal (selebriti), dan karena sebagian besar dari mereka berkrja 

pada industri hiburan, sepeti pemain film, senetron, penyayi dan 

sebagainya, maka berita mengenai mereka disebut juga sebagai 

infotaiment. Infotaiment adalah salah satu bentuk berita keras 

karena memuat infornasi yang harus segera ditayangkan.Program 

berita regular terkadang menampilkan berita kehidupan selebritis 

yang biasanya disajikan pada sekmen akhir pada suatu program 
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berita.Namun dewasa ini Infotaiment disajikan dalam program 

berita sendiri yang terpisah yang khusus menampilkan berita-berita 

mengenai kehidupan selebritis.Dengan demikian Infotaiment 

menyajikan berita-berita yang mengenai kehidupan selebritis 

dengan berbagai fenomena yang sedang dihadapi atau terjadi. 

b) Berita lunak (soft news) adalah sebuah program berita yang 

menyajikan informasi penting dan menarik yang disampaikan secara 

mendalam (indepth) namun tidak bersifat harus segera ditayangkan 

misalnya: news magazine, curren affair,talk show dan lain-lain. 

Masing-masing dapat diuraikan sebagai berikut: 

1) Curren affair 

Dari namanya pengertian curren affair adalah persoalan 

kekinian.Curren affair adalah program yang menyajikan 

informasi yang terkait dengan suatu berita penting yang mencul 

sebelumnya namun dibuat secara lengkap dan mendalam. Dengan 

demikian curren affair cukup terikat dengan waktu dalam hal 

penayangan namun tidak seketat hard news, batasanyan adalah 

bahwa selama isu yang dibahas masih mendapat perhatian 

kalayak, maka curren affair dapat disajikan misalnya program 

yang menyajikan berita mengenai kehidupan masyarakat setelah 

ditimpa bencana alam dhasat misalnya gempa bumi atau tsunami. 

Berita itu hampir seperti cerita mengenai kejadian yang dialami 

oleh seseorang terkait dengan masa lalu yang pernah dihadapi. 
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2) Magazine 

Diberi namamagazine karena topik atau tema yang disajikan mirip 

dengan topik-topik atau tema yang terdapat pada magazine. 

Magazine adalah program uang menampikan informasi ringan 

namun mendalam atau dengan kata lain adalah fiture dengan 

durasi yang lebih panjang. Magazine ditayangkan pada program 

tersendiri yang terpisah dari program berita.Informasi ringan 

tersebut lebih bersifat hiburan dengan topik-topik yang menarik 

dimasyarakat. 

3) Fiture, Kita sering melihat suatu program berita menampilkan 

berita-berita ringan misalnya informasi mengenai tempat makan 

yang enak atau tempat liburan yang menarik, berita semacam ini 

disebut fiture. Dengan demikian fiture adalah berita ringan namun 

menarik. Pengertian “menarik” disini adalah infromasi yang lucu, 

unik, aneh menimbulkan kekaguman dan sebagainya. Pada 

dasarnya berita-berita semacam ini dapat dikatakan sebagai soft 

news karena tidak terlalu terikat dengan waktu penayangan, namun 

karena durasinya singkat (kurang dari 5 menit) dan ia menjadi 

bagian dari program berita. 

4) Dokumenter 

Program informasi yang bertujuan untuk pembelajaran dan 

pendidikan namun disajikan dengan menarik.Misalnya 

dokumenter yang menceritakan mengenai suatu tempat, 
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kehidupan atau sejarah seseorang atau tokoh atau kehidupan 

sejarah suatu masyarakat. Gaya atau cara penyajian documenter 

sangat beragam dalam hal teknik pengembailan gambar, editing 

atau teknik penceritannya.Dokumenter merupakan sajian berita 

kehidupan masa lalu yang memberikan infromasi terkait dengan 

kehidupan atau kejadian yang pernah terjadi. 

5) Talk show 

Program talk show atau perbincangan adalah program yang 

menampilkan satu atau beberapa orang untuk membahas suatu 

topik tertentu yang dipandu oleh seseorang pembawa acara 

(host).Mereka diundang adalah orang yang berpengalaman 

langsung dengan peristiwa atau topik yang diperbincangkan atau 

mereka yang ahli dalam masalah yang sedang dibahas.Program 

talk show selalu mengundang nara sumber asli sebagai sumber 

berita. 

2. Hiburan 

Yang termasuk dalam program hiburan yaitu meliputi: 

a) Musik 

Program music dapat ditampilkan dalam dua format yaitu berupa video 

klip atau konser.Program music yaitu berupa konser yang dilakukan 

dilapangan (outdor) atai didalam ruangan (indorr).Progran muik 

ditelevisi ini sangat ditentukan oleh kamampaun artis dalam menarik 
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audien.Acara musik menampilkan program music yang terbaru yang 

sedang digemari di amsyarakat. 

b) Permainan atau Game Show 

Bentuk program yang melibatkan sejumlah orang baik secara individu 

ataupun kelompok (tim) yang saling bersaing untuk mendapatkan 

sesuatu, menjawab pertanyaan dan memenangkan permainan. Dibagi 

menjadi 3 jenis yaitu:  

1) Quis Show:  

Pemainan ini melibatkan pesrta dari kalangan biasa atau anggota 

masyarakat, namun terkadang khusus melibatkan orang-orang 

terkenal (selebritis). Program ini merupakan bentuk permainan 

yang paling sederhana dimana sejumlah perserta saling bersaing 

untuk menjawab sebuah pertanyaan, Quis merupakan permainan 

yang menekankan pada kemampuan intelektualitas.Permaian ini 

biasanya melibatkan peserta dari kalangan orang biasa atau 

anggota masyarakat, namun terkadang pengelola program dapat 

menyajikan acara khusus yang melibatkan orang-orang terkenal 

(selebritis) sebagai pendukung acara yang sedang dilakukan. 

2) Ketangkasan:  

Peserta dalam permainan ini harus menunjukan kemampuan  

fisiknya untuk melewati sesuatu rintangan. Permainan ini 

terkadang juga menguji pengetahuan umum para perserta dimana 

format acaranya ditamapilkan seperti suatu permainan. 
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c) Non Drama 

Program non-drama merupakan bentuk acara yang tidak disertai 

bumbu cerita. Acara non-drama diolah seperti apa adanya. Program 

jenis dokumenter termasuk program nondramatik ini bisa didapatkan 

dari keadaan senyatanya, bisa mengenai alam, budaya manusia, ilmu 

pengetahuan dan kesenian (Soerjono, 2006: 62-63). Program non 

drama meliputi: 

1) Reality Show 

Program ini mencoba menyajikan satu keadaan yang nyata (ril) 

dengan cara yang sealamiah mungkin tanpa rekayasa, namun pada 

dasarnya reality showmerupakan permainan (game). Sesuai dengan 

namanya program ini mencoba menyajikan suatu situasi seperti 

konflik, persaingan, atrau hubungan berrdasarkan realiatas 

sebenarnya.Jadi menyajikan situasi apa adanya, dengan demikian 

acara ini menyajikan kondisi yang nyata atau riil yang terjadi pada 

seseorang sebagai sumber berita. 

Terdapat beberapa bentuk Reality Show yaitu meliputi: 

a. Hidden Camera (Camera Tersembungi) 

Merupakan program yang paling realitis yang menujukkan 

situasi yang dihadapi seseorang secara apa adanya, karena 

kamera diletakkan secara sembunyi. Kamera ditempatkan secara 

tersembunyi mengamati gerak-gerik atau tingkah laku subyek 

yang terdapat ditengah situasi yang sudah dipersiapkan 
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sebelumnya (rekayasa). Program tersebut biasanya disiarkan 

secara live sehingga menampilkan kondisi riil yang sedang 

terjadi. 

b. Competition Show 

Program ini melibatkan beberapa orang yang saling bersiang 

dalam kompetisi yang berlangsung selam beberapa hari atau 

minggu untuk memenangkan perlombaan, permainan atau game 

atau pertanyaan. Setiap perserta akan tersingkir satu persatu 

melalui pemungutan suara (voting) baik oleh perserta sendiri 

atau audien. Pemenangnya adalah peserta yang paling akhir 

bertahan. 

c. Relationship Show 

Seorang kontestan harus memilih satu orang dari sejumlah orang 

yang berminat untuk menjadi pasangannya.Para peminat harus 

bersaing untuk merebut perhatian kontestan agar tidak tersingkir 

dari permainan pada setiap episode ada satu peminat yang harus 

disingkirkan. 

d. Flayon the wall 

Program yang diperlihatkan kehiduapn sehari-hari dari seeorang 

biasanya orang terkenal, mulai dari kegiata pribagi hingga 

aktivitas profesionalnya.Dalam hal ini kamera membuntuti 

kemana saja orang bersangkutan pergi. 
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e. Mistik 

Program yang terkait dengan supranatural menyajikan tayangan 

yang terkait dengan dunia gaib, para normal, klenik, praktik 

spiritual magis, mistik, kontak denga roh dan lain-lain.Program 

mistik paling diragukan realiatasnya dimana acara tersebut 

menampilkan acara yang secara nalar belum dapat diterima 

sepenuhnya. 

2) Pertunjukan 

Pertunjukan adalah program yang menampilkan kemampuan 

(performance) seseorang atau beberapa orang pada suatu lokasi 

baik distudio atau diluar studio, didalam ruangan (indoor) atau 

diluar ruangan (outdor).Jika mereka yang tampil adalah para 

musisi, maka pertunjuan itu menjadi pertunjukan musik, jika yang 

tampil adalah juru masak maka pertunjukan itu menjadi 

pertunjukan memasak dan sebagainya. Dapat dikatakan program 

pertunjukan adalah jenis program yang paling banyak diproduksi 

oleh stasiun televisi. 

b. Fiktif  

Format acara televisi yang diproduksi dengan kreatifitas imajinasi dari 

kisah drama atau fiksi yang direkayasa dan dikreasi ulang.Format tersebut 

merupakan interpretasi kisah kehidupan yang diwujudkan dalam suatu runtutan 

cerita dalam sebuah adegan.Adegan-adegan tersebut adalah penggabungan antara 
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realitas kehidupan dengan imajinasi para pembuatnya (Djamal dan Fachruddin, 

2011:168). Berikut yang termasuk dalam program fiktif tersebut adalah: 

1. 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.Program televisi yang termasuk dalam program drama adalah 

sintron dan film.  

2. Sinetron disebut juga dengan opera sabun (soap opera atau daytime serial) 

merupakan drama yang mnyajikan cerita dari berbagai tokoh secara 

bersamaan, masing-masing tokoh memilki alur cerita mereka sendiri-

sendiri tanpa harus dirangkum menjadi suatu kesimpulkan.  

3. Film, televisi sering menayangkan film sebagai salah satu jenis program 

yang masuk dalam kelompok atau kategori drama. Adapun yang dimaksud 

film disini adalah adalah flim layar lebar yang dibuat oleh perusahaan-

perusahaan film. Karena tujuan pembuatanya layar lebar maka biasanya 

film ini ditayangkan oleh televisi setelah terlebih dahulu ditayangkan di 

bioskop atau bahkan setelah film didistribusikan atau dipasarkan dalam 

bentuk VCD atau DVD. Dengan demikian televisi menjadi media paling 

akhir yang dapat menayangkan film sebagai salah satu programnya. 

Menurut Djamal dan Fachruddin (2011:168) jenis program televisi 

memiliki format sebagai berikut: 
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a) Drama/ fiksi (timeless dan imajinasi) 

Tragedi, aksi, komedi, cinta atau romantisme, legenda, horror, yang 

biasanya berupa acara yang telah disusun dengan scenario yang telah 

dipersiapkan. 

b) Non drama (timeless dan factual) 

Musik, magazine show, talks how, variety show, repackaging, game 

show, kuis, talent show, copetation show. 

c) Berita/ news (aktual dan faktual) 

Berita (current affair program, sport, magazine news, veatures). 

6. Pengertian Program Talk show 

Salah satu format yang sering digunakan televisi dalam menampilkan 

wacana ”serius” adalah talk show. Talk show merupakan wacana broadcast yang 

bisa dilihat sebagai produk media maupun sebagai talk oriented terus-menerus. 

Sebagai produk media, talk show dapat menjadi „teks‟ budaya yang berinteraksi 

dengan pemirsanya dalam produksi dan pertukaran makna. Sebagai sebuah proses 

dialog, talk show akan memperhatikan masalah efisiensi dan akurasi, pada aspek: 

control pembawa acara, kondisi partisipan dan even evaluasi audiens. 

Istilah Talkshow adalah aksen dari bahasa inggris di Amerika. Di 

Inggris sendiri, istilah Talkshow ini biasa disebut Chat Show. Pengertian 

Talkshow adalah sebuah program televisi atau radio dimana seseorang ataupun 

group berkumpul bersama untuk mendiskusikan berbagai hal topik dengan 

suasana santai tapi serius, yang dipandu oleh seorang moderator. Kadangkala, 

Talkshow menghadirkan tamu berkelompok yang ingin mempelajari berbagai 
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pengalaman hebat. Di lain hal juga, seorang tamu dihadirkan oleh moderator 

untuk berbagi pengalaman. Acara Talkshow ini biasanya diikuti dengan menerima 

telpon dari para pendengar/penonton yang berada di rumah, mobil, ataupun 

ditempat lain. 

Definisi talk show menurut Farlex (2005) dalam The Free Dictionary 

:  “A television or radio show in which noted people, such us authorities in a 

particular field, participate in discussion or are interviewed and often answer 

question from viewers or listeners.” (Sebuah acara televisi atau radio, yang mana 

orang terkemuka, seperti seorang ahli dalam bidang tertentu, berpartisipasi dalam 

diskusi atau diwawancarai dan kadangkala menjawab pertanyaan dari pemirsa 

atau pendengar.) Talk show mempunyai ciri dan tipikal: menggunakan 

percakapan sederhana (casual conversation) dengan bahasa yang universal (untuk 

menghadapi heterogenitas khalayak). Tema yang diangkat mestilah benar-benar 

penting (atau dianggap penting) untuk diketahui khalayak atau setidaknya 

menarik bagi pemirsanya. Wacana yang diangkat merupakan isu atau trend yang 

sedang berkembang dan hangat di masyarakat. Berdasarkan Keputusan Komisi 

Penyiaran Indonesia Nomor 009/SK/KPI/8/2004 Tentang Pedoman Perilaku 

Penyiaran dan Standar Program Siaran Komisi Penyiaran Indonesia pada Pasal 8 

disebutkan bila program talk show termasuk di dalam program faktual. Adapun 

pengertian program faktual merujuk pada program siaran yang menyajikan fakta 

non-fiksi. 

7. Audiens/Penonton 
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Sebelum media massa ada, audiens adalah sekumpulan penonton drama, 

permainan dan tontonan. Setelah ada kegiatan komunikasi massa, audiens sering 

diartikan sebagai penerima pesan-pesan media massa.McQuail (2007) 

menyebutkan beberapa konsep alternatif tentang audiens sebagai berikut: 

a. Audiens sebagai kumpulan penonton, pembaca, pendengar, pemirsa. 

Konsep audiens diartikan sebagai penerima pesan-pesan dalam 

komunikasi massa, yang keberadaannya tersebar, heterogen, dan 

berjumlah banyak. Pendekatan sosial budaya sangat menonjol untuk 

mengkaji konsep ini. 

b. Audiens sebagai massa. Konsep audiens diartikan sebagai suatu kumpulan 

orang yang berukuran besar, heterogen, penyebaran, dan anomitasnya serta 

lemahnya organisasi sosial dan komposisinya yang berubah dengan cepat 

dan tidak konsisten. Massa tidak emiliki keberadaan (eksistensi) yang 

berlanjut kecuali dalam pikiran mereka yang ingin memperoleh perhatian 

dari dan memanipulasi orang-orang sebanyak mungkin. McQuail 

menyatakan bahwa konsep ini sudah tidak layak lagi dipakai. 

c. Audiens sebagai kelompok sosial atau publik. Konsep audiens diartikan 

sebagai suatu kumpulan orang yang terbentuk atas dasar suatu isyu, minat, 

atau bidang keahlian. Audiens ini aktif untuk memperoleh informasi dan 

mendiskusikannya dengan sesama anggota audiens. Pendekatan sosial 

politik sangat menonjol untuk mengkaji konsep ini. 

d. Audiens sebagai pasar. Konsep audiens diartikan sebagai konsumen media 

dan sebagai audiens (penonton, pembaca, pendengar, atau pemirsa) iklan 



43 
 

tertentu. Pendekatan sosial ekonomi sangat menonjol untuk mengkaji 

konsep ini. 

Konsep-konsep di atas tentu saja tidak saling eksklusif, secara empiris 

para pengelola/pemilik maupun pengguna media massa memaknai audiens 

sebagai perpaduan konsep ke satu, empat, dan tiga.Melvin De Fleur dan Sandra 

Ball-Rokeach (dalam Nurudin, 2004; Rakhmat, 1994) mengkaji interaksi audiens 

dan bagaimana tindakan audiens terhadap isi media. Mereka menyajikan tiga 

perspektif yang menjelaskan kajian tersebut. Ketiga perspektif itu adalah sebagai 

berikut: 

1.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 

audiens 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 audiens bertindak menanggapi pesan yang disiarkan media 

secara berbeda, hal ini menyebabkan mereka juga menggunakan atau 

merespon pesan secara berbeda pula.Dalam diri individu audiens terdapat apa 

yang disebut konsep diri, konsep diri mempengaruhi perilaku komunikasi -

mempengaruhi kepada pesan apa kita bersedia membuka diri, bagaimana kita 
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mempersepsi pesan itu, dan apa yang kita ingat. Dengan kata lain, konsep diri 

mempengaruhi terpaan selektif, persepsi selektif, ingatan selektif. 

2.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 audiens dipengaruhi oleh pendapat dan kepentingan yang 

ada dan oleh norma-norma kelompok sosial.Dalam konsep audiens 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.  

3.Social Relation Perspective.Persektif ini menyatakan bahwa hubungan secara 

informal mempengaruhi audiens dalam merespon pesan media massa. 

Dampak komunikasi massa yang diberikan diubah secara signifikan oleh 

individu-individu yang mempunyai kekuatan hubungan sosial dengan anggota 

audiens. Tentunya perspektif ini eksis pada proses komunikasi massa dua 

tahap, dan atau multi tahap. 

Aktifitas audiens merujuk pada pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:  

a. Sejauh mana selektivitas audiens terhadap pesan-pesan komunikasi;  

b. Kadar dan jenis motivasi audiens yang menimbulkan penggunaan media;  
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c. Penolakan terhadap pengaruh yang tidak diinginkan;  

d. Jenis & jumlah tanggapan (response) yang diajukan audiens media 

(McQuail, 1987).  

 

C. Definisi Konseptual 

1. Komedi 

Komedi merupakan sandiwara ringan yang penuh dengan kelucuan 

meskipun kadang-kadang kelucuan itu bersifat menyindir dan berakhir dengan 

bahagia; drama ria.  Komedi juga dapat diartikan merupakan suatu karya yang 

lucu yang pada umumnya bertujuan untuk menghibur, menimbulkan tawa, 

terutama di televisi, film, dan lawakan. Dalam penelitian ini komedi yang menjadi 

obyek penelitian adalah Indonesia Lawak Klub (disingkat ILK) adalah sebuah 

program lawak yang disiarkan oleh Trans7 Konsep acara ini adalah 

mempertemukan para pelawak di Indonesia dan bergabung dalam satu forum 

diskusi dan membahas sebuah topik yang tengah menjadi isu terkini. Orang-orang 

yang biasanya melawak itu berkolaborasi membicarakan suatu masalah dan 

berusaha untuk memberikan solusi dengan versi yang menghibur. Acara ini 

merupakan parodi dari program diskusi Indonesia Lawyers Club yang disiarkan di 

tvOne. 

 

 

 

https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Lucu&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Tawa
https://id.wikipedia.org/wiki/Televisi
https://id.wikipedia.org/wiki/Film
https://id.wikipedia.org/wiki/Pelawak
https://id.wikipedia.org/wiki/Trans7
https://id.wikipedia.org/wiki/Parodi
https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia_Lawyers_Club
https://id.wikipedia.org/wiki/TvOne
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2. Analisis Pendapat

Analisis pendapat yaitu analisis yang memberikan penekanan bagi 

tanggapan atau pendapat yang diberikan oleh subyek penelitian terhadap program 

tayangan acara Indonesia Lawak klub di TRANS 7. Pesan dari media harus 

diaprosiasikan atau diubah kepada pesan yang bermakna dan dikodekan secara 

bermakna. Karena kumpulan pesan yang memiliki makna inilah yang akan 

memiliki efek kepada khalayak dan mempengaruhi seperti menghibur, 

mengajari, konsekuensi tingkah laku, ideologis, emosional,dari audience secara 

kognitif dan persepsi yang sangat kompleks. 


