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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Teori S-O-R

Salah satu bentuk dari komunikasi adalah komunikasi massa. Menurut 

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

secara sekunder yaitu proses penyampaian pesan oleh seseorang kepada orang 

lain dengan menggunakan alat atau sarana sebagai media kedua (surat, 

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

memakai lambang sebagai media pertama.  

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

semula berasal dari psikologi. Kalau kemudian juga menjadi teori 

komunikasi, tidaklah mengherankan karena objek material dari psikologi dan 

komunikasi adalah sama, yaitu manusia yang jiwanya meliputi komponen-

komponen: sikap, opini, perilaku, kognisi, afeksi, dan konasi (Effendy, 

2009:254). 

Menurut teori ini efek yang ditimbulkan adalah reaksi khusus terhadap 

stimulus khusus, sehingga seseorang dapat mengharapkan dan 

memperkirakan kesesuaian antara pesan dan reaksi komunikan. Selain itu, 

teori ini menjelaskan tentang pengaruh yang terjadi pada pihak penerima 

sebagai akibat dari ilmu komunikasi (McQuail, 1994:234). Akibat atau 

pengaruh yang terjadi merupakan suatu reaksi tertentu dari rangsangan 
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tertentu, artinya stimulus dan dalam bentuk apa pengaruh atau stimulus 

tersebut tergantung dari isi pesan yang ditampilkan (Sendjaja, 1999:71). 

Unsur-unsur dalam model ini adalah: 

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

komunikan. Pesan yang disampaikan tersebut dapat berupa tanda dan 

lambang. 

2. Komunikan (Organism), merupakan keadaan komunikan disaat menerima 

pesan. Pesan yang disampaikan oleh komunikator diterima sebagai 

informasi, dan komunikan akan memperhatikan informasi yang 

disampaikan oleh komunikator. Perhatian disini diartikan bahwa 

komunikan akan memperhatikan setiap pesan yang disampaikan melalui 

tanda dan lambang. Selanjutnya, komunikan mencoba untuk mengartikan 

dan memahami setiap pesan yang disampaikan oleh komunikator. 

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

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

merupakan efek yang ditimbulkan setelah adanya komunikasi, efek 

kognitif berarti bahwa setiap informasi menjadi bahan pengetahuan bagi 

komunikan (Effendy, 2009:255). 

Jika unsur stimulus berupa pesan, unsur organism berupa perhatian, 

pengertian dan penerimaan komunikan, dan unsur response berupa efek maka 

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

pijakan teori dalam penelitian. Teori S-O-R dapat digambarkan sebagai 

berikut: 
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Gambar 1 

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

 

Menurut gambar dari model di atas menunjukkan bahwa stimulus atau 

pesan yang disampaikan oleh komunikator kepada komunikan berupa terpaan 

tayangan “86” di Net.Tv mungkin diterima atau mungkin saja terjadi 

penolakan. Dalam tahapan berikutnya bila komunikan menerima stimulus 

atau pesan yang disampaikan maka akan memperhatikan. Proses selanjutnya, 

komunikan tersebut mengerti pesan yang telah disampaikan, dan proses akhir 

adalah kesediaan dari komunikan untuk mengubah sikap yang menandakan 

keberhasilan dalam proses komunikasi (Effendy, 2009:256). 

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

Stimulus yang dimaksud adalah terpaan tayangan “86”; (b) Organism yang 

dimaksud adalah mahasiswa yang menonton tayangan “86”; (c) Response 

yang dimaksud adalah kesadaran hukum pada mahasiswa yang menerima 

terpaan tayangan “86” di Net.Tv. 

 

B. Efek Media Massa 

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

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

hanyalah perubahan prilaku manusia setelah diterpa pesan media massa. 

Karena fokusnya pesan, maka efek haruslah berkaitan dengan pesan yang 
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disampaikan oleh media massa. Efek media massa meliputi aspek-aspek 

sebagai berikut: 

1. Efek Kognitif  

Efek kognitif terjadi bila ada perubahan pada apa yang diketahui, 

dipahami, atau dipersepsi. Efek ini berkaitan dengan transmisi 

pengetahuan, keterampilan, kepercayaan atau informasi. Wilbur Schramm 

mendefinisikan informasi sebagai segala sesuatu yang mengurangi 

ketidakpastian atau mengurangi jumlah kemungkinan alternatif dalam 

situasi. 

2. Efek Afektif 

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

atau tidak disukai oleh khalayak. Tujuan komunikator tidak hanya sekedar 

agar komunikan mengetahui, tetapi tergerak hatinya sehingga 

menimbulkan perasaan tertentu. Efek ini berhubungan dengan emosi, sikap 

atau nilai.  

3. Efek Behavioral 

Efek behavioral berkaitan dengan perilaku nyata yang diamati dan 

meliputi pola-pola tindakan, kegiatan atau kebiasaan berperilaku. 

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

media massa memiliki tipologi yang mana terdiri dari empat bagian yang 

besar, yaitu: 
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1. Efek media merupakan efek yang direncanakan, sebagai sebuah efek yang 

diharapkan terjadi terjadi baik oleh media massa untuk kepentingan 

berbagai penyebaran informasi. 

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

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

media ataupun orang lain yang menggunakan media untuk mengontrol 

terjadinya efek media massa. Efek media terjadi dalam kondisi tidak dapat 

diperkirakan dan efek media terjadi dalam kondisi tidak terkontrol. 

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

dan keras mempengaruhi seseorang atau masyarakat. 

4. Efek media massa berlangsung dalam waktu yang lama sehingga 

mempengaruhi sikap-sikap adopsi inovasi, kontrol sosial sampai dengan 

perubahan kelembagaan, dan persoalan-persoalan perubahan budaya. 

 

C. Terpaan Media 

Terpaan media adalah keadaan terkena pada khalayak oleh pesan-

pesan yang disebarkan oleh media massa (Effendy, 2009:124). Terpaan 

adalah proses penerimaan stimulus-stimulus melalui alat indera seperti 

perasaan, penglihatan, dan pendengaran (Mahmud, 1990:41).  

Terpaan media adalah tingkat konsumsi khalayak terhadap program 

televisi yang diteliti dan dapat melihat melalui durasi yaitu berapa lama 

konsumsi yang dilakukan oleh pemirsa, frekuensi yaitu berapa kali pemirsa 

mengkonsumsi serta pengetahuan pemirsa akan isi dari program yang diteliti 
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(McQuail, 1994:430). Menurut Rosengren dalam Kriyantono (2008:207) 

terpaan dapat dioperasionalkan menjadi jumlah waktu yang digunakan dalam 

berbagai jenis media, isi program yang dikonsumsi dan hubungan antara 

individu konsumen media dengan isi media yang dikonsumsi atau dengan 

media keseluruhan. 

Menurut Rosengren dalam Rakhmat (2004:66) bahwa penggunaan 

media terdiri dari jumlah waktu yang digunakan dalam berbagai media, jenis 

isi media yang dikonsumsi, dan berbagai hubungan antara individu konsumen 

dengan isi media yang dikonsumsi atau dengan media secara keseluruhan. 

Terpaan media adalah banyaknya informasi yang diperoleh melalui media, 

yang meliputi frekuensi, atensi dan durasi penggunaan pada setiap jenis 

media yang digunakan (Rakhmat, 2004:66). 

Berdasarkan definisi-definisi tersebut di atas, maka dapat disimpulkan 

pengertian terpaan media dalam penelitian ini adalah suatu keadaan dimana 

khalayak sasaran terkena pesan komunikasi yang terdapat pada suatu media 

massa. 

Teori Media Exposure yang disebut terpaan media berbicara mengenai 

khalayak dalam penggunaan media, baik jenis media, frekuensi penggunaan 

(frequency), maupun durasi penggunaan (longevity). Penggunaan jenis media 

meliputi media audio, audiovisual, media cetak, ataupun kombinasi beberapa 

media (Ardianto, 2007:168). Dalam teori terpaan media juga terdapat faktor 

yang sangat dibutuhkan yaitu perhatian (attention). Dengan demikian, peneliti 

dapat menyimpulkan untuk mengukur terpaan media adalah dengan melihat 
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frekuensi, durasi dan intensitas seseorang dalam menyimak suatu rubrik di 

media cetak dalam bentuk majalah. 

Media exposure akan ada apabila khalayak sungguh-sungguh 

membuka diri terhadap pesan yang diberikan media. Persepsi tentang hal ini 

juga relatif konsisten, yaitu kita cenderung memiliki citra yang stabil 

mengenai gratifikasi yang diberikan media. Frank Biocca dalam Tubbs and 

Sylvia (1996:127) menetapkan lima elemen yang menjadi acuan dalam 

menggambarkan media exposure seseorang, yaitu: 

1. Selectivity (kemampuan memilih), yaitu kemampuan audiens dalam 

menetapkan pilihan terhadap media dan isi yang diekposnya. 

2. Utilitarianism (pemanfaatan), yaitu kemampuan mendapatkan manfaat 

dari penggunaan media atau kemampuannya dalam mempertemukan 

kebutuhan dan tujuan-tujuan dengan penggunaan media. 

3. Intentienality (kesenjangan), yaitu tingkat kesengajaan audiens dalam 

menggunakan media atau kemampuannya dalam mengungkapkan tujuan-

tujuan penggunaan media. 

4. Involvement (keterlibatan), yaitu tingkat keterlibatan audiens dalam 

menggunakan media seperti kemampuan mengikuti isi pesan yang 

disampaikan media, kemampuan melibatkan pikiran dan perasaan dengan 

pesan media, frekuensi dan juga intensitas keterlibatannya. 

5. Impervious to Influence (kemampuan melawan pengaruh media), yaitu 

kemampuan dalam mempertimbangkan setiap isi pesan, keterlibatan 

pemikiran dalam menilai setiap isi pesan yang disampaikan media. 
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Dalam diri seseorang kelima elemen di atas akan bervariasi menurut 

tingkatan yang berbeda. Berdasarkan perbedaan-perbedaan tersebut media 

exposure dapat dibedakan menjadi media exposure aktif dan pasif. Aktif 

apabila media exposure seseorang mencakup kelima elemen tersebut dan 

tingkat kemampuannya relatif tinggi. Sebaliknya pasif apabila kemampuan 

pada tiap elemen mendekati nol (McQuail, 1994: 333). 

Sebagaimana dikemukakan oleh Rakhmat (2004:66) bahwa terpaan 

media adalah banyaknya informasi yang diperoleh melalui media, yang 

meliputi frekuensi, atensi dan durasi penggunaan pada setiap jenis media 

yang digunakan. Maka dalam penelitian ini yang dijadikan indikator terpaan 

media dengan melihat frekuensi, durasi dan perhatian membaca seseorang. 

Dalam penelitian ini terpaan media yang dimaksud adalah terpaan pesan dari 

tayangan “86” di Net.Tv terhadap kesadaran hukum pada mahasiswa. Hal ini 

dilakukan dengan cara mengukur frekuensi membaca, durasi membaca, dan 

perhatian mahasiswa pada tayangan “86” di Net.Tv. 

 

D. Pengertian Kesadaran hukum 

Kesadaran hukum masyarakat tidak lain dari kesamaan cita-cita 

gagasan konsep para warga masrakat atau sebagian besar dari mereka yang 

berkenan dengan penghayatan terhadap hukum yang berlaku, serta hukum 

yang dicita-citakan (Koentjaraningrat, 1982:105). 

Kesadaran hukum merupakan suatu proses psikhis yang terdapat 

dalam diri manusia, yang mungkin timbul dan mungkin pula tidak timbul. 



14 
 

Akan tetapi, tentang asas kesadaran hukum itu, terdapat pada setiap manusia, 

oleh karena setiap manusia mempunyai rasa keadilan (Soekanto, 1980:94). 

Perihal kata atau pengertian kesadaran hukum,ada juga yang merumuskan 

bahwa sumber satu-satunya dari hukum dan kekuatan mengikatnya adalah 

kesadaran hukum dan keyakinan hukum individu di dalam masyarakat yang 

merupakan kesadaran hukum individu, merupakan pangkal dari pada 

kesadaran hukum masyarakat (Soekanto, 1980:147). 

Dari beberapa pendapat atau pandangan di atas maka kesadaran 

hukum adalah kesadaran diri sendiri tanpa tekanan, paksaan, atau perintah 

dari luar untuk tunduk pada hukum yang berlaku. Kesadaran hukum juga 

merupakan hubungan antara peraturan-peraturan hukum dengan tingkah laku 

seseorang karena hal ini termasuk dalam nilai atau sikap yang mempengaruhi 

bekerjanya hukum. 

 

E. Indikator Kesadaran Hukum 

Kesadaran hukum berkaitan dengan nilai-nilai yang tumbuh dan 

berkembang dalam suatu masyarakat. Dengan demikian masyarakat mentaati 

hukum bukan karena paksaan, melainkan karena hukum itu sesuai dengan 

nilai-nilai yang ada dalam masyarakat itu. Terdapat empat indikator 

kesadaran hukum, yang masing-masing merupakan suatu tahapan bagi 

tahapan berikutnya (Soekanto, 1982:140), yaitu: 
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1. Pengetahuan hukum 

Suatu peraturan perundang undangan telah diundangkan dan telah 

diterbitkan menurut prosedur yang benar, maka secara yuridis peraturan 

perundangan ini berlaku. Kemudian timbul asumsi bahwa setiap warga 

masyarakat dianggap mengetahui adanya undang-undang tersebut. 

Pengetahuan hukum masyarakat akan diketahui bila diajukan seperangkat 

pertanyaan mengenai pengetahuan hukum tertentu. 

2. Pemahaman hukum 

Apabila pengetahuan hukum saja yang dimiliki masyarakat, hal itu 

belum cukup memadai, masih perlu pemahaman atas hukum yang berlaku. 

Melalui pemahaman hukum, masyarakat memahami tujuan peraturan 

perundang undangan dan manfaat bagi pihak-pihak yang kehidupanya 

diatur oleh perundang-undangan dimaksud. Dengan kata lain, pemahaman 

hukum adalah suatu pengertian terhadap isi dan tujuan dari suatu peraturan 

dalam hukum tertentu, tertulis maupun tidak tertulis, serta manfaatnya bagi 

pihak-pihak yang kehidupannya diatur oleh peraturan tersebut (Salman, 

1993:41). 

3. Sikap hukum 

Sikap hukum adalah suatu kecenderungan untuk menerima hukum 

karena adanya penghargaan terhadap hukum sebagai sesuatu yang 

bermanfaat atau menguntungkan jika hukum tersebut ditaati. Suatu sikap 

hukum akan melibatkan pilihan warga terhadap hukum yang sesuai dengan 

nilai-nilai yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam dirinya sehingga 
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akhirnya warga masyarakat menerima hukum berdasarkan penghargaan 

terhadapnya (Salman, 1993:42). 

4. Pola perilaku hukum 

Pola perilaku hukum merupakan hal yang utama dalam kesadaran 

hukum, karena disini dapat dilihat apakah suatu peraturan berlaku atau 

tidak dalam masyarakat. Dengan demikian sampai seberapa jauh 

kesadaran hukum dalam masyarakat dapat dilihat dari pola perilaku hukum 

suatu masyarakat (Salman, 1993:43). 

Soekanto (1982:160) menguraikan konsepsi kesadaran hukum yang 

dapat mempengaruhi kesadaran hukum masyarakat sebagai berikut: 

1. Pengetahuan tentang ketentuan hukum dan kesadaran hukum. Pengetahuan 

tentang hukum tertentu dalam wujud peraturan mengenai bidang-bidang 

kehidupan tertentu, merupakan salah satu petunjuk akan adanya kesadaran 

hukum yang minimal. Akan tetapi warga masyarakat yang hanya 

mengetahui peraturan belaka, belum tentu mempunyai kesadaran hukum 

yang cukup tinggi oleh karena kesadaran hukum tidak hanya mencakup 

tentang peraturan, akan tetapi lebih ditentukan oleh sikap hukum dan pola 

perilaku hukum. 

2. Hubungan antara tingkat studi dengan pengetahuan tentang isi peraturan, 

sikap hukum, dan pola perilaku hukum. Secara menyeluruh faktor tingkat 

studi warga masyarakat berpengaruh terhadap pengetahuan tentang isi, 

sikap hukum dan pola perilaku hukum. 
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3. Pengaruh perbedaan kelamin terhadap pengetahuan tentang isi hukum, 

sikap hukum dan pola perilaku hukum. Dari data mengenai pengetahuan 

tentang peraturan pendaftaran tanah diperoleh petunjuk untuk menyatakan, 

bahwa warga masyarakat megetahui peraturan belum tentu mengetahui isi 

peraturan tersebut, atau orang yang mengetahui isi peraturan tersebut 

belum tentu mengetahui nama peraturan tadi secara tepat. 

4. Pengaruh usia terhadap pengetahuan tentang isi peraturan, sikap hukum 

dan pola perilaku hukum. 

 

F. Hipotesis 

Diduga terpaan tayangan ”86” berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap kesadaran hukum pada mahasiswa. Semakin tinggi terpaan tayangan 

”86” maka semakin tinggi pula kesadaran hukum mahasiswa.  

 




