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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Media Massa, Pengertian dan Fungsi  

2.1.1 Pengertian Media Masa 

 Media massa seperti yang dikemukakan oleh althusser dan Gramsci dalam 

Sobur (2004:30) merupakan alat yang digunakan untuk menyampaikan pendapat 

atau aspirasi baik itu dari pihak masyarakat maupun dari pihak pemerintah atau 

negara. Media massa tersebut sebagai wadah untuk menyalurkan informasi yang 

merupakan perwujudan dari hak asasi manusia dalam kehidaupan ermasyarakat 

dan bernegara, dalam diri media massa juga terselubung kepentingan-kepentingan 

yang lain, misalnya kepentingan kapitalisme modal dan kepentingan 

keberlangsungan lapangan pekerjaan bagi karyawan dan sebagainya.  

 Media massa mempunyai kekuatan yang sangat signifikan dalam usaha 

mempengaruhi khlayaknya. Keberadaan media massa mempunyai peranan 

penting dalamusaha memberikan informasi penting bagi masyarakat, pengetahuan 

yang dapat memperluas wawasan, sarana hiburan sebagai pelepas ketegangan, dan 

yang tidak kalah pentingnya adalah peranan media sebagai kontrol sosial untuk 

memberikan kritik maupun mendukung kebijakan pemerintah agara memotivasi 

masyarakat.  

 Media massa merupakan institusi baru yang berkaitan dengan produksi 

dan distribusi pengetahuan dalam arti luas. Media massa mempunyai sejumlah 

ciri-ciri yang menonjol, diantaranya adalah penggunaan teknologi yang relatif 

maju untuk produksi (massal) dan penyebaran pesan, mempuyai organisasi yang 
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sistematis dan aturan-aturan sosial serta sasaran pesan yang mengarah pada 

audiens dalam jumlah besar yang tidak bisa ditentukan apakah meraka menerima 

pesan yang disampaikan, atau malah menolaknya. Institusi media massa pada 

dasarnya terbuka, beroprasi dalam dimensi publik untuk memberikan saluran 

komunikasi reguler dari berbagai pesan yang mendapat persetujuan sosial dan 

dikehendaki oleh banyak individu. 

 Dalam komunikasi massa menurut Winarni dapat dipusatkan pada 

komponenkomponen komunikasi massa, yaitu variabel yang dikandung dalam 

setiap tindak komunikasi dan bagaimana variabel ini bekerja pada media massa, 

kelima komponen tersebut adalah:  

1. Sumber. Komunikasi massa adalah suatu organisasi kompleks yang 

mengeluarkan biaya besar untuk menyusun dan mengirimkan pesan.  

2. Khalayak. Komunikasi massa adalah komunikasi yang ditujukan kepada 

massa, yaitu khalayak yang jumlahnya besar yang bersifat heterogen dan 

anonim.  

3. Pesan. Pesan dalam komunikasi massa bersifat umum, maksudnya adalah 

setiap orang bisa mengetahui pesan-pesan komunikasi dari media massa.  

4. Proses. Ada dua proses dalam komunikasi massa yaitu:  

a. Komunikasi massa merupakan proses satu arah. Komunikasi ini 

berjalan dari sumber ke penrima dan tidak secara langsung 

dikembalikan kecuali dalam bentuk umpan balik tertunda.  

b. Komunikasi massa merupakan proses dua arah (Proses seleksi). Baik 

media ataupun khalayak melakukan seleksi. Media menyeleksi 
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khalayak sasaran atau penerima menyeleksi dari semua media yang 

ada, pesan manakah yang mereka ikuti.  

5. Konteks komunikasi massa berlangsung dalam suatu konteks sosial. 

Media mempengaruhi konteks sosial masyarakat, dan konteks sosial 

masyarakat mempengaruhi media massa. (Winarni, 2003 : 4-5) 

2.1.2 Fungsi Media Massa 

 Media massa telah mendorong sejumlah fungsi yang dulu dilakukan oleh 

lembaga sosial Lainnya. Beberapa fungsi media massa antara lain: 

1. Fungsi Informasi, Media telah menjadi alat untuk mencari informasi bagi 

masyarakat. Dari media berita lokal, nasional, dan manca negara dapat 

diterima. 

2. Fungsi Agenda 

 Melalui media, agenda kerja manusia ditentukan. Orang akkan 

mengerjakan apa hari ini dipengaruhi oleh media. Banyak orang yang 

memiliki kebiasaan “sarapan” dengan membaca surat kabar atau menonton 

berita di TV. Anak-anak memilih membaca komik berdasarkan film yang 

ditayangkan di TV. 

3. Fungsi Penghubung Orang 

 Tidak dapat dipungkiri bahwa media memiliki fungsi untuk 

menghubungkan manusia satu dengan manusia yang lain. Tidak hanya 

daalam arti berita, tetapi juga informasi lain yang ada dalam surat kabar 

akan berisi orang di daerah lain. 
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4. Fungsi Fendidikan 

 Media massa sedikit banyak memberikan pesan tentang 

pendidikan. Misalnya, bagaiman cara menjaga kesehatan, bagaimana 

menggunakan hak pilih, dan sebagainya. 

5. Fungsi Membujuk 

 Bagaimana pun media juga memiliki kekuatan untuk membujuk 

atau merayu penmdengar, penonton atau pembacanya. Fungsi membujuk 

ini sangat kental bila dilihat adanya siaran iklan di media massa. 

6. Fungsi Menghibur 

 Fungsi ini sangat kental pada media penyiaran, dengan banyaknya 

acara sinetron, musik, lawak, dan olahraga (Hari Wiryawan, 2007:61). 

2.1.3 Macam-Macam Media Massa 

Seperti dikatakan oleh Severin dan Tankard, Jr, komunikasi massa adalah 

keterampilan, seni, dan ilmu, dikaitkan dengan pendapat Devito bahwa 

komunikasi massa ditujukan kepada massa melalui media massa jika 

dibandingkan dengan jenis-jenis komunikasi lainnya, maka komunikasi massa 

memiliki ciri-ciri khusus antara lain : 

1. Komunikasi massa berlangsung 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 
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suatu institusi atau organisasi. Oleh karena itu, komunikatornya 

melembaga atau dalam bahasa asing disebut Institusionalized 

Communicator atau Organized communicator. 

3. Pesan pada komunikasi massa bersifat umum (public) karena 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, 

pengalaman, kebudayaan, pandangan hidup, keinginan, cita-cita, dan 

sebagainya. 

Adapun Jenis-jenis media massa saat ini secara garis besar dibagi tiga: 

1. Media Cetak (Printed Media): Suratkabar, Tabloid, Majalah 

2. Media Elektronik (Electronic Media): Radio, Televisi, Film/Video 

3. Media Siber (Cyber Media): Website, Portal Berita, Blog, Media Sosial. 

Untuk berkomunikasi melalui media massa (komunikasi massa), keahlian 

atau keterampilan (skills) yang harus dimiliki antara lain menulis (writing skill), 
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jurnalistik, broadcasting/announcing skills, editing, bahasa jurnalistik (bahasa 

media), dan editing foto, audio, dan video (Romly, 2002 : 4). 

2.2 TELEVISI SEBAGAI MEDIA KOMUNIKASI MASSA 

Menurut Effendy (2002 : 21) yang dimaksud dengan televisi adalah 

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

yang dimiliki komunikasi massa, yaitu berlangsung satu arah, komunikatornya 

melembaga, pesannya bersifat umum, sasarannya menmbulkan keserampakan, 

dan komunikasinya bersifat heterogen. 

Perkembangan teknologi melahirkan suatu media baru yang dapat 

menyajikan informasi sacara cepat kepada masyarakat yaitu Televisi. TV sebagai 

alat penangkap siaran dan gambar. Televisi berasal dari kata Tele ; tampak dan 

vision ; jauh atau jika digabungkan menjadi suatu makna yang berarti “jauh dan 

tampak” atau dengan kata lain TV merupakan suatu alat untuk “melihat dari jarak 

jauh”. 

Segi jauhnya diwakili oleh prinsip radio yaitu dapat mendengarkan suara 

sedangkan segi ”penglihatan” diwakili dengan adanya gambar. Tanpa gambar 

tidak ada apa- apa yang dapat dilihat. Para penonton dapat manikmati gambar 

karena adanya pemancar, dan gambar yang dipancarkan itu dapat adalah gambar 

yang bergerak (Dalam hal terrtentu juga gambar diam, still picture). 

Televisi merupakan jaringan komunikasi dengan peran seperti komunikasi 

massa  yaitu  satu  arah,  menimbulkan  keserempakan  dan  komunikan     bersifat 

heterogen. Televisi merupakan media massa yang berfungsi sebagai alat 

pendidikan, penerangan, dan hiburan. Selain itu sifat negatif TV adalah sepintas 

http://www.landasanteori.com/2015/10/pengertian-televisi-fungsi-sebagai.html
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lalu, tidak terlalu dapat diterima dengan sempurna, dan menghadapi publik yang 

heterogen (Dominick, 2000 : 192). 

Tayangan televisi dapat diartikan sebagai adanya suatu pertunjukan acara 

yang ditampilkan atau disiarkan melalui media massa televisi. Tayangan tersebut 

bisa bersifat hiburan, informasi, ataupun edukasi seperti tayangan mengenai 

paendidikan. 

Komunikasi massa merupakan suatu tipe komunikasi manusia (Human 

Comunication) yang bersamaan dengan mulai digunakannya alat-alat mekanik, 

yang mampu melipat gandakan pesan komunikasi yaitu semenjak ditemukannya 

mesin cetak oleh Johanes Gutenberg dan semenjak saat itu dimulailah era 

komunikasi massa. Yang dimaksud dengan komunikasi massa adalah komunikasi 

melalui media massa modern, yang meliputi surat kabar yang memiliki sirkulasi 

yang sangat luas, siaran radio dan televisi yang ditujukan secara umum, dan film 

yang dipertunjukan gedung-gedung dibioskop (Effendy, 2000 : 79). 

Komunikasi massa dengan media televisi merupakan proses komunikasi 

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

televisi. Kelebihan media televisi terletak pada kekuatannya menguasai jarak dan 

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

terhadap suatu liputan atau pemberitaan sangan cepat. Menurut Effendy, seperti 

halnya media massa lain, televisi pada pokoknya mempunyai tiga fungsi pokok 

berikutnya. 
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2.2.1 Fungsi Televisi Sebagai Media Massa 

Menurut pada (Effendy Onong, 2004: 54) Pada hakikatnya media televisi 

sebagai media komunikasi pandang dan dengar mempunyai tiga fungsi yaitu : 

1. Fungsi Informasi (The Information Function) 

` Dalam melaksanakan fungsinya sebagai sarana informasi tidak 

hanya dalam bentuk siaran pandang mata, atau berita yang dibacakan penyiar, 

dilangkapi gambar-gambar yang faktual, akan tetapi juga menyiarkan bentuk 

lain seperti ceramah, diskusi dan komentar. Televisi dianggap sebagai media 

massa yang mampu memuaskan pemirsa dirumah jika dibandingkan dengan 

media lainnya. Hal ini dikarenakan efek audio dan visual yang memiliki unsur 

immediacy dan realism. 

Immediacy, mencakup pengertian langsung dan dekat. Peristiwa yng 

disiarkan oleh stasiun televisi dapat dilihat dan didengar olah para pemirsa 

pada saat periatiwa itu berlangsung. Penyiar yang sedang membaca berita, 

pemuka masyarakat yang sedang membaca pidato atau petinju yang sedang 

melancarkan pukulannya,  tampak  dan  terdengar  oleh  pemirsa,  seolah olah 

 mereka berada ditempat peristiwa itu terjadi, meskipun mereka berada 

dirumah masing-masing jauh dari tempat kejadian, tapi mereka dapat 

menyaksikan pertandingan dengan jelas dari jarak yang amat dekat. Lebih-

lebih ketika menyaksikan pertandingan sepekbola, misalnya mereka akan 

dapat melihat wajah seorang penjaga gawang lebih jelas, dibandingkan dengan 

jika mereka berdiri di tribun seagai penonton. 
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Realism, yang berarti bahwa stasiun televisi menyiarkan informasinya 

secara audio dan visual dengan perantara mikrofon dan kamera apa adanya 

sesuai dengan kenyataan ketika suatu acara ditayangakan secara langsung 

(Live). Jadi pemirsa langsung dapat melihat dan mendengar sendiri. Bedanya 

televisi dengan media cetak adalah berita yang disampaikan langsung direkam 

dan hanya menggunakan sedikit editan untuk mendapatkan inti dari kajadian 

yang ingin disampaikan, sedangkan bila di media cetak, berita yang sama 

harus mengalami pengolahan terlebih dahulu oleh wartawan baru kemudian 

disajikan pada  pembaca. 

2. Fungsi Pendidikan (The Education Function) 

Televisi merupakan sarana yang ampuh untuk menyiarkan pendidikan 

kepada khalayak yang jumlahnya begitu banyak dan disampaikan secara 

simultan. Sesuai dengan makna pendidikan, yakni meningkatkan pengetahuan 

dan  penalaran masyarakat televisi menyiarkan acaranya secara teratur dan 

terjadwal seperti pelajaran bahasa indonesia, matematika, dan lainnya. Selain 

itu televisi juga menyajikan acara pendidikan yang bersifat informal seperti 

sandiwara, legenda dan lain-lain. 

3. Fungsi Hiburan (The Entartaint Function) 

Dalam negara yang masyarakatnya masih bersifat agraris, fungsi 

hiburan yang melekat pada televisi siarannya tampaknya lebih dominan. 

Sebagian besar dari alokasi waktu siaran diisi oleh acara-acara hiburan. Hal ini 

dapat dimengerti karena pada layar televisi dapat ditampilkan gambar hidup 

beserta suaranya bagaikan kenyataan, dan dapat dinikmati di rumah-rumah 
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oleh seluruh keluarga, serta dapat dinikmati oleh khalayak yang tidak 

dimengerti bahasa asing bahkan yang tuna aksara. 

4. Fungsi media membujuk (To persuade) 

Persuasi merupakan usaha pengubahan sikap individu dengan 

memasukkan ide, fikiran, pendapat, dan bahkan fakta baru lewat pesan pesan 

komunikatif. Pesan yang disampaikan dengan sengaja dimaksudkan untuk 

menimbulkan kontradiksi dan inkonsistensi diantara komponnen sikap 

individu atau diantara sikap dan perilakunya sehingga mengganggu kesatbilan 

sikap yang sudah ada dan membuka peluang terjadinya perubahan perilaku 

yang diinginkan. 

Persuasi sebagai salah satu fungsi komunikasi massa yakni 

kemampuan media massa dalam mempengaruhi khalayaknya agar berbuat 

sesuatu sesuai apa yang ditawarkan media massa yang bersangkutan. Contoh: 

tajuk rencana, artikel, surat pembaca adalah bernuansa persuasif. Persuasi bisa 

datang dalam berbagai bentuk: (1) mengukuhkan atau memperkuat sikap, 

kepercayaan, atau nilai seseorang; (2) mengubah sikap, kepercayaan, atau nilai 

seseorang; (3) menggerakkan seseorang untuk melakukan sesuatu; dan (4) 

memperkenalkan etika, atau menawarkan nilai tertentu. 

2.2.2  Televisi Sebagai Media Massa  

Begitu banyak jenis media komunikasi massa mulai dari  surat kabar, 

majalah, buku, radio, film, televisi dan lain sebagainya. Diantara jenis media 

komunikasi massa tersebut yang paling efektif adalah televisi. (J.B Wahyudi, 

1986: 49) Televisi berasal dari dua kata yang berbeda asalnya, yaitu tele (bahasa 
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Yunanni) yang berarti jauh, dan visi (videre – bahasa Latin) berarti penglihatan. 

Dengan demikian televisi yang dalam bahasa inggrisnya television diartikan 

dengan melihat jauh. Melihat jauh disini diartikan dengan, gambar dan ssuara 

yang diproduksi disuatu tempat (studio televisi) dapat dilihat dari tempat “lain” 

melalui sebuah perangkat penerima. 

Prinsip televisi ditemukan oleh Paul Nipkow dari jerman pada tahun1884, 

namun baru tahun 1928 Vlandimir Zworkyn (Amerika Serikat) menemukan 

tabung kamera atau iconoscope yang bisa menangkap dan mengirim gambar dari 

bentuk gambar optis kedalam sinyal elektronis untuk selanjutnya diperkuat dan 

ditompangkan kedalam gelombang radio. Zworkyn dengan bantuan Philo 

Farnsworth berhasil menciptakan pesaawat televisi pertama yang dipertunjukan 

kepada umum pada pertemuan World’s Fair pada tahun 1939. Perang dunia ke-2 

sempat menghentikan perkembangan televisi. Namun setelah perang usai, 

teknologi baru yang telah disempurnakan selama perang, berhasil mendorong 

kemajuan televisi. Kamera televisi baru tidak lagi membutuhkan banyak cahaya 

sehingga para pengisi acara di studio tidak lagi kepanasan. Selain itu, layar 

televisi sudah menjadi lebih besar terdapat lebih banyak program yang tersedia 

dan sejumlah stasiun televisi lokal mulai membentuk jaringan. Masa depan 

televisi mulai terlihat menjanjikan.   

Televisi  sebagai salah satu bentuk media massa memiliki ciri dan sifat 

yang berbeda dengan media massa lainnya, bahkan antara sesama media 

penyiaran, misal radio dan televisi, terdapat berbagai perbedaan sifat. Media 

massa televisi meskipun sama dengan radio dan film sebagai media massa 
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elektronik, tetapi mempunyai mempunyai ciri dan sifat yang berbeda, terlebih lagi 

dengan media massa cetak seperti surat kabar dan majalah. Media dapat dibaca 

kapan saja tetapi televisi dan radio hanya dapat dilihat sekilas dan tiddak dapat 

diulang. (Morissan, 2009: 6). 

Media massa televisi tidak bisa dipungkiri mempunyai keunggulan dalam 

menyampaikan pesan ke publik. (dalam Wawan Kuswandi, 1996: 8) Menurut 

Skomis dalm bukunya “Television and Society: An Incuest and Agenda” (1965), 

dibandingkan dengan media massa lainnya (radio, surat kabar, majalah, buku, dan 

sebagainya), televisi tampaknya mempunyai sifat yang istimewa. . Televisi 

merupakan gabungan dari media dengar dan gambar yang bisa bersifat politis, 

bisa juga bersifat informatif, hiburan dan pendidikan, atau bahkan gabungan 

gabungan dari ketiga unsur tersebut. Tv menciptakan suasana tertentu, yaitu para 

pemirsanya dapat melihat dengan duduk santai tanpa kesengajaan untuk 

menyaksikannya. Penyampaian pesan seolah-olah langsung antara komunikator 

dan komunikan. Informasi yang disampaikan oleh televisi, akan mudah 

dimengerti karena jelas terdengar secara audio dan terlihat secara visual. 

Televisi sebagai komunikasi massa dapat dijelaskan (dalam Wawan 

Kuswandi, Komunikasi Massa: 1996: 16) Komunikasi massa media televisi ialah 

proses komunikasi antara komunikator dengan komunikan (massa) melalui sebuah 

sarana, yaitu televisi. Komunikasi massa media televisi bersifat periodik. Dalam 

komunikasi massa media tersebut, lembaga penyelenggara komunikasi bukan 

secara perorangan, melainkan melibatkan banyak orang dengan organisasi yang 

kompleks serta pembiayaan yang besar. Karena media televisi bersifat 
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“transitory” (hanya meneruskan) maka pesan-pesan yang disampaikan melalui 

media massa tersebut, hanya dapat didengar dan dilihat secara sekilas. Pesan-

pesan di televisi bukan hanya didengar, tetapi juga dapat dilihat dalam gambar 

yang bergerak (audio visual). (JB. Wahyudi, Komunikasi Jurnalistik).   

Memasukkan paradigma Lasswell dalam komunikasi massa media televisi, 

secara tegas memperlihatkan bahwa dalam setiap pesan yang disampaikan 

televisi, tentu saja mempunyai tujuan khalayak sasaran serta akan mengakibatkan 

umpan balik, baik secara langsung maupun tidak langsung.  

Tidak dapat dipungkiri bahwa teknologi media komunikasi televisi daopat 

mempengaruhi perubahan dalam kehidupan manusia. Masyarakat harus bisa 

menerima konsekuensi atas kebutuhannya untuk mendapatkan informasi atau 

hanya untuk mencari hiburan setelah beraktivitas sehari-hari. Namun perlu 

diperketat untuk isi pesan yang disampaikan melalui pihak yang berwenang agar 

tidak terjadi perubahan yang negatif pada pemirsa. 

Perkembangan teknologi komunikasi telah melahirkan masyarakat yang 

makin besar tuntutannya akan hak untuk mengetahui dan hak untuk mendapatkan 

informasi. Informasi telah menjadi kebutuhan bagi masyarakat dan telah menjadi 

komoditas penting dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, penyiaran 

media massa mempunyai peranan penting untuk mendapatkan informasi (J.B. 

Wahyudi, 1986: 58). 

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 

Tentang Penyiaran pada Bab 1 Pasal 1 poin 2 yang dimaksud penyiaran adalah 

kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana 
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transmisi di darat, dilaut atau diantariksa dengan menggunakan spektrum 

frekuensi radio melalui udara, kabel, dan /atau media lainnya untuk dapat diterima 

secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima 

siaran.  

Dan pada Bab 1 Pasal 1 poin 4 dijelaskan penyiaran televisi adalah media 

komunikasi massa dengar dan pandang, yang menyalurkan gagasan dan informasi 

dalam bentuk suara atau gambar secara umum, baik terbuka maupun tertutup, 

berupa program yang teratur dan berkesinambungan. 

 Perkembangan siaran telelevisi diawali munculnya penemuan Paul 

Nipkow. Pada tahun 1883, pada saat Telegraph dan Telephone, mulai 

dipergunakan orang dengan prinsip kata-kata diubah menjadi signal dan 

selanjutnya signal diubah lagi menjadi kata-kata melalui kabel secara elektris, 

maka pada saat itu Paul Nipkow, seorang mahasiswa jerman di Berlin 

menemukan prinsip gambar kecil yang dibentuk oleh elemen-elemen secara 

teratur. Pada tahun 1884 Paul Nipkow menyempurnakan alat penemuanya 

didalam bentuk lingkaran nipkow atau jantra nipkow dan kemudian para ahli 

mengembangkan alat tersebut sehingga menghasilkan siaran televisi (J.B. 

Wahyudi, 1986: 58). 

Sejarah penggunaan frekuensi Siaran TV di Indonesia dimulai dengan 

penggunaan saluran VHF oleh TVRI pada tahun 1962. Sejaksaat itu sampai 

sekitar tahun 1990-an, TVRI menjadi sebagai satu-satunya penyelenggara Siaran 

TV di Indonesia dengan jangkauanwilayah siaran hampir mencapai 80% wilayah 

Indonesia. Terdapatsekitar 400 pemancar TVRI di seluruh wilayah Indonesia yang 
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menggunakan frekuensi VHF Sehingga penggunaan kanal VHF relatifcukup padat 

di Indonesia.Sejak tahun 1987, TVRI mulai berencana untuk beralih ke 

saluranUHF. Asumsi yang digunakan TVRI saat itu adalah dibutuhkan satu 

sampai dengan dua saluran UHF untuk menyediakan layanan sejumlah program 

nasional di seluruh wilayah Indonesia tersebut.  

Dimulai tahun 1990-an, secara perlahan Pemerintah Departemen 

Penerangan memberikan izin penyelenggaraan kepada penyelenggara TV Swasta. 

Pada saat itu Direktorat Jenderal Radio, TV dan Film-Departemen Penerangan 

(Ditjen RTF-Deppen)bekerjasama dengan JICA (Japan Indonesia Cooperation 

Agency) membuat Master Plan Frekuensi TV UHF untuk 7 program nasional (5 

program TV swasta nasional dan 2 programa TVRI).  

Dalam penyiaran media massa radio ataupun televisi biasanya terdiri dari 

beberapa orang-orang atau tim. Mulai dari orang-orang  administrasi, orang-orang 

teknis dan orang-orang penyiaran. Pada dasarnya dalam sebuah penyiaran agar 

pesan dapat tersampaikan  ke pemirsa terdapat tiga unsur utama yaitu studio 

televisi, transmisi, dan pesawat televisi (J.B. Wahyudi, 1986: 58).  

Siaran televisi dapat terlaksana untuk menyampaikan pesan dengan proses 

seperti pada gambar dibawah ini:  
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Bertindak sebagai Komunikator dan sekaligus sebagai Sumber Informasi 

adalah pihak penyelenggara Siaran. Idea/Isi Pesan komunikator diproduksi 

dengan dan disiarkan melalui Stasiun Televisi (studio dan transmisi) dan 

selanjutnya isi pesan (hasil produksi) dapat dilihat oleh Komunikan melalui 

Pesawat Televisi (receiver). Isi Pesan itu bertujuan untuk mengubah sikap dan 

perilaku atau mempengaruhi komunikan. (J.B Wahyudi, 1986: 47). 

Penyiaran pada dasarnya merupakan kemajuan teknologi yang dihasilkan 

manusia pada saat kurang efektifnya menciptakan atau menerima pesan terutama 

ke orang banyak sekaligus (massa) untuk berkomunikasi. Dalam teori media dan 

masyarakat massa Barran & Davis (2000) misalnya dikatakan bahwa media 

memililki sejumlah asumsi untuk membentuk masyarakat, yakni (Muhammad 

Mufid, 2005:19).: 

1. Media massa (tak terkecuali penyiaran) memiliki efek yang berbahaya 

sekaligus menular bagi masyarakat. Untuk meminimalisir efek ini di Eropa 

pada masa 1920-an, penyiaran dikendalikan oleh pemerintah, walaupun 

ternyata kebijakan ini justru berdampak buruk di Jerman dengan 

digunakannya penyiaran untuk propaganda Nazi. 

2. Media masssa memiliki kekuatan untuk mempengaruhi pola pikir rata-rata 

audiennya. Bahkan pada asumsi berikutnya dalam teori ini dikatakan 

bahwa ketika pola pikir seseorang sudah terpengaruh oleh media, maka 

semakin lama pengaruh tersebut semakin besar. 
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3. Rata-rata orang yang terpengaruh oleh media, dikarenakan mereka 

mengalami keterputusan dengan institusi sosial yang sebelumnya justru 

melindungi dari efek negatif media. Relevan dengan hal tersebut John 

Dewey, seorang pemikir pendidikan, misalnya pernah berkata bahwa efek 

negatif media dapat disaring melalui pendidikan.  

2.2.3  Macam- macam Sifat Pesan Komunikasi Massa Dalam Televisi 

Televisi adalah gambar yang paling kompleks pada media ruparungu 

dwimatra dinamis  (moving audiovisual media), bahasa rupa inilah yang dianggap 

paling pesat perkembangannya. Tabrani (1992) melihat bahwa dari segi sejarah 

memang bahasa rupa lainnya banyak mengacu pada bahasa film dan televisi. 

Bahasa rupa foto (gambar statis) tumbuh sangat perlahan dan segera terkejar, 

dilanda oleh bahasa rupa film kemudian muncul televisi (gambar dinamis). 

Gambar dinamis inilah yang pesat sekali merambah ke seluruh dunia. 

Tidak dapat dipungkiri peran televisi saat ini semakin besar saja. 

Peranannya sebagai media komunikasi visual sangat luar biasa dibandingkan 

media-masa yang lain. Temuan Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia tahun 

1996 yang dilansir majalah aikon! media alternatif menyebutkan bahwa kekuatan 

besar televisi yang tidak pernah dibayangkan oleh Paul Nipkow sekalipun ketika 

dia mematenkan Jantra Nipkow yang menjadi cikal-bakal televisi mekanis; 

temuan itu memaparkan bahwa anak-anak Indonesia (usia 6-15 tahun) “harus 

menyisihkan” waktu 22-26 jam per minggu untuk menonton televisi. Bahkan anak 

Amerika sejak usia delapan belas bulan sudah secara mendalam dikonfrontasikan 

pada medium televisi. Pada akhir humaniora-nya  jumlah jam menonton televisi 
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dari anak-anak muda Amerika mencapai 16.000 jam. Ketika usia mencapai 20 

tahun secara total hampir mencapai juta  reclamesport atau mencapai rata-rata 

1000 per pekan (Tondowidjojo 1999:57). 

Televisi mengkomunikasikan pesan-pesannya dengan cara yang sangat 

sederhana. Sifat televisi yang demikian, disebut sebagai penyampaian pesan 

sepintas atau  transitory. Karena itulah maka pesanpun harus mudah dipahami 

dalam sekilas dan dengan jenjang konsentrasi yang tidak setinggi membaca. 

Pesan-pesan yang harus bersifat begitu sederhana itu, dengan idiom-idiom gambar 

yang sangat universal sehingga tayangan untuk orang dewasa pun dengan 

dipahami anak-anak. Pesan-pesan yang disampaikan secara audio (bahasa tutur) 

berentang kosakata sangat terbatas menyebabkan interaksi televisi dengan pemirsa 

dianggap selesai segera setelah informasi lewat tanpa dapat direvisi, diverifikasi 

apalagi dievaluasi. 

Munculnya televisi menghadirkan suatu revolusi dimana manusia 

dihadapkan pada jaman komunikasi visual pada layar televisi. Revolusi pertama 

komunikasi massa berangkat dalam abad ke lima sebelum Kristus, yakni ketika 

terjadi transisi dari budaya lisan ke budaya tulis di Athena. Yang kedua bertolak 

di Eropa dalam abad ke lima belas ketika muncul mesin cetak Gutenberg, yang 

merupakan suatu revolusi dalam komunikasi massa. Revolusi ketiga adalah apa 

yang dikenal sebagai penemuan dan penyebaran informasi melalui televise 

sebagai intinya. Perkembangan ini membuat televisi dikenal sebagai  The Second 

God (Tondowidjojo 1999:57). Dan orang-orang Belanda mem-pleset-kan 

singkatan TV menjadi Tweede-Vrouw (istri kedua). 



26 
 

Kesederhanaan bentuk dan cara penyampaian pesan inilah yang menjadi 

sumber ketakutan banyak orang. Mereka percaya bahwa di balik kepiawaian 

televisi untuk menghibur, mengintip berbagai hal negatif (terutama anak-anak). 

Televisi demikian membuai sehingga memimpikan manusia dan membiarkan 

manusia larut dalam gambar-gambar televisi. Pemirsa televisi menaruh kesan 

secara langsung pada peristiwa-peristiwa dunia secara intensif serta ikut 

menghayatinya. Medium televisi memberikan kesadaran bahwa manusia 

mencapai kebahagiaan hidupnya melalui televisi. Fungsi televisi: 

1. To inform (menyebarkan informasi) 

2. To entertain (menghibur) 

3. To educate (mendidik) 

4. To influence (mempengaruhi) 

5. To Social Control  

2.3 Macam-Macam Program TV 

a. Sinetron  

Menjamurnya sinetron di televisi, bukan hal biasa lagi. Kehadiran sinetron 

merupakan satu bentuk aktivitas komunikasi dan interaksi menusia yang diolah 

berdasarkan alur cerita. Menurut Wawan Kuswandi (1996:130) “Sinetron 

merupakan bentuk alur cerita yang menggambarkan permasalahan kehidupan 

manusia sehari-hari”. Sedangkan menurut Eduard Depari dikutip oleh Wawan 

Kuswandi (1996:131) “Sinetron adalah sinema elektronik yang berisikan alur 

cerita bersambung, cerita pendek dan memiliki pesan yang menggambarkan 

kehidupan sosial yang menyangkut aspek hubungan dan pergaulan sosial”.  
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Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan pengertian sinetron adalah suatu 

rangkaian alur cerita yang memiliki isi pesan yang menggambarkan permasalahan 

yang terjadi dalam kehidupan masyarakat.    

Sebagian besar masyarakat tertutama remaja putri selalu setia menonton setiap 

episode dari acara sinetron yang ditayangkan di televisi, sehingga menurut Nurul 

Amri (2012) dalam adiazuree.blogspot.com dampak positif dan negatif dari 

tayangan sinetron ini adalah sebagai berikut :  

A. Dampak positif tayangan sinetron yaitu :  

1.  Menghargai orang tua  

2. Memanfaatkan pesan baik 

3. Lebih mengerti kehidupan  

4. Membangun rasa simpatik dan kasih sayang  

5. Belajar memecahkan masalah   

B. Dampak negatif tayangan sinetron yaitu:  

1. Sering menampilkan kekerasan  

2. Menimbulkan contoh yang tidak baik.  

3. Menonjolkan percintaan 

4. Meniru sifat antagonis   

Banyaknya sinetron yang menggambarkan sisi-sisi sosial dan moral dalam 

kehidupan masyarakat dapat menentukan sikap dari masyarakat itu sendiri. Pesan-

pesan sinetron terungkap secara simbolis dalam alur ceritanya, apabila isi pesan 

sinetron tidak mencerminkan realitas sosial secara objektif dalam kehidupan 

masyarakat, maka akan berdampak prilaku-prilaku negatif yang dapat ditiru oleh 
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masyarakat khususnya anak-anak. Contoh dari sinetron remaja yang saat ini 

sedang digemari yaitu Love in Paris, Heart series, Tendangan Si Madun, Putih 

Abu-abu, Raden Kian Santang dan Tukang Bubur Naik Haji Series. Beberapa 

sinetron di atas merupakan sinetron yang digemari oleh semua kalangan mulai 

dari anak-anak, remaja, dewasa, dan orang tua.    

b. Film  

Tayangan film merupakan salah satu hasil produk televisi yang salah 

satunya digemari para pemirsa mulai dari anak-anak hingga dewasa. Film amat 

sangat digemari pemirsa karena beranggapan bahwa dengan menonton film akan 

sangat terhibur. Menurut Onong Uchjana Effendi (2004:32) “Film didefinisikan 

dengan suatu alur cerita yang disajikan dalam bentuk sekali penayangan dalam 

durasi tertentu, tetapi tidak menutup kemungkinan film ditayangkan dalam alur 

cerita bersambung”. Selain itu menurut Anwar Arifin (1997:12) “Film adalah 

tayangan acara yang bersifat hiburan dan disajikan dalam bentuk rangkaian cerita 

yang menggambarkan kehidupan keadaan sosial seseorang atau kelompok”. 

Pendapat lain menurut Undang-undang No 8 tahun 1992 dikutip Ayonana (2010) 

dalam ayonana.tumblr.com bahwa :  

Film adalah karya cipta seni dan budaya yang merupakan media 

komunikasi massa pandang-dengar yang dibuat berdasarkan asas sinematografi 

dengan direkam pada pita seliloid, pita video, piringan video, dan bahan hasil 

penemuan teknologi lainnya dalam segala bentuk, jenis, dan ukuran melalui 

proses kimiawi, proses elektronik atau dengan tanpa suara, yang dapat 
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ditunjukkan dan ditayangkan dengan sistem proyeksi mekanik, elektronik, dan 

lainnya.   

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa film merupakan 

tayangan acara yang bersifat hiburan yang disajikan yang disajikan dalam bentuk 

sekali penayangan dalam durasi tertentu dan rangkaian cerita yang 

menggambarkan kehidupan keadaan sosial seseorang atau kelompok. Saat ini 

pemirsa dapat menyaksikan berbagai film yang mereka gemari di televisi, contoh 

film yang digemari remaja saat ini adalah film yang berjudul Cinta Brontosaurus, 

Iron Man, Habibie dan Ainun, dan lain-lain. Beberapa contoh film tersebut 

mengandung unsur percintaan, action, dan mengandung unsur komedi sehingga 

film tersebut banyak digemari dikalangan remaja.    

c. Film Kartun atau Film Animasi  

Dunia pertelevisian diwarnai dengan acara-acara tayangan yang bersifat 

informasi dan menghibur. Tayangan televisi menampilkan berbagai acara 

tayangan mulai dari tayangan sinetron, film, berita dan salah satunya adalah film 

kartun atau yang biasa juga disebut dengan film animasi. Menurut Ahmadzeni 

yang dikutip oleh Darmawan (2008:10) “Film animasi adalah suatu rangkaian 

gambar diam secara inbetween dengan jumlah yang banyak, bila diproyeksikan 

akan terlihat seolah-olah hidup (bergerak), seperti yang dilihat pada film-film 

kartun ditelevisi maupun dilayar lebar”. Sedangkan menurut Darmawan (2008:13)  

“Film animasi merupakan pengolahan gambar diam menajdi gambar bergerak 

yang lebih menarik, interaktif dan tidak menjemukan bagi semua orang”.    

Pendapat lain dikemukakan oleh Muhamad Rivai dikutip oleh Darmawan 
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(2008:20), “Film animasi adalah salah satu media penyampai pesan yang efektif 

untuk anak, dengan gambar yang menarik dan lucu, perhatian anak akan langsung 

tertuju ke sana sehingga proses pembelajaran dengan menggunakan film animasi 

akan melahirkan suasana yang menyenangkan bagi anak”.    

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan film animasi atau film 

kartun adalah suatu rangkaian gambar yang diproyeksikan akan terlihat seolah-

olah hidup (bergerak), menarik, dan tidak membosankan bagi anak. 

d. Berita  

Berita adalah sebuah informasi yang penting dan menarik perhatian serta 

menarik minat khalayak pendengar. Berita adalah laporan tentang suatu peristiwa, 

opini, kecenderungan, situasi, kondisi interpretasi yang penting, menarik, masih 

baru dan harus disampaikan secepatnya kepada khalayak yang berisi laporan 

tentang fakta atau ide yang termassa, yang dapat menarik perhatian pembaca, 

karena sesuatu yang luar biasa, penting, mencakup sisi human interest seperti 

humor, emosi dan ketegangan. Menurut Mitchel V. Charnley yang dikutip oleh 

Onong Uchjana Effendi (2004:131) “Berita adalah laporan tercepat mengenai 

fakta atau opini yang tertarik atau penting, atau kedua-duanya bagi sejumlah besar 

penduduk, pada penulisan berita mengandung unsur- unsur 5W + 1H”.  

Pendapat lain dikemukakan oleh J.B Wahyudi (1986:235) “Berita adalah 

sebuah uraian tentang fakta dan atau pendapat yang mengandung nilai berita dan 

yang sudah disajikan melalui media massa periodik”. Sedangkan menurut W.J.S. 

Purwadarminta dalam bangunsclan.blogspot.com “Berita adalah laporan tentang 

satu kejadian yang terbaru, berita juga dapat didefinisikan sebagai informasi baru 
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tentang kejadian yang baru, penting, dan bermakna, yang berpengaruh pada para 

pendengarnya serta relevan dan layak dinikmati oleh mereka”.   

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan berita adalah laporan 

tentang suatu peristiwa yang berisi suatu informasi tentang fakta atau opini yang 

menarik bagi khalayak yang mengandung unsur- unsur 5W + 1H dan 

disebarluaskan melalui media massa (Onong 2004:131). 

2.4 ANALISIS ISI  

Analisis isi (Content Analysis) adalah tekhnik penelitian untuk membuat 

inferensi – inferensi yang dapat ditiru (replicable), dan sahih data dengan 

memperhatikan konteksnya. Analisis isi berhubungan dengan komunikasi atau isi 

komunikasi. Logika dasar dalam komunikasi, bahwa setiap komunikasi selalu 

berisi pesan dalam sinyal komunikasinya itu, baik berupa verbal maupun 

nonverbal. Sejauh ini, makna komuniaksi menjadi amat dominan dalam setiap 

peristiwa komunikasi. 

Sebenarnya analisis isi komunikasi amat tua umurnya, setua umur 

manusia. Namun, panggunaan teknik ini diintoduksikan di bawah nama analisis 

isi (content analysis) dalam metode penelitian tidak setua umur penggunaan 

istilah tersebut. Tuanya umur penggunaan analisis isi dalam praktik kehiudupan 

menusia terjadi karena sejak ada manusia di dunia, manusia saling menganalisis 

makna komunikasi yang dilakukan antara satu dengan lainnya. Gagasan untuk 

menjadikan analisis isi sebagai teknik penelitian justru muncul dari orang seperti 

Bernard Berelson (1959). Ia telah menaruh banyak perhatian pada analisis isi. 
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Berelson mendefinisikan analisis isi dengan: content anlysis is a research 

technique for the objective, systematic, and quantitative description of the 

manifest content of communication. Tekanan Berelson adalah menjadikan analisis 

isi sebagai teknik penelitian yang objektif, sistematis, dan deskripsi kuantitatif 

dari apa yang tampak dalam komunikasi. Kendatipun banyak kritik yang dapat 

kita sampaikan pada definisi Berlson sehubungan perkembangan analisis isi 

sampai hari ini, namun catatan mengenai objektif dan sistematik dalam 

menganalisis isi komunikasi yang tampak dalam komunikasi, menjadi amat 

penting utnuk dibicarakan saat ini. 

Analisis isi dapat di pergunakan pada teknik kuantitatif maupun kualitatif, 

tergantung pada sisi mana peneliti memanfaatkannya. Dalam penelitian kualitatif, 

Analisis Isi ditekankan pada bagaimana peneliti melihat keajekan isi komunikasi 

secara kualitatif, pada bagaimana peneliti memaknakan isi komunikasi, membaca 

simbol-simbol, memaknakan isi interaksi simbolis yang terjadi dalam komunikasi. 

Walaupun analisis isi pada awalnya berkembang dengan metode 

kuantitatif. Namun, belakangan berkembang juga analisis isi yang menggunakan 

metode kulalitatif. Menurut Krippendorff, setidak-tidaknya ada 4 (empat) jenis 

analisis isi yang menggunakan pendekatan kualitatif. Pertama adalah analisis 

wacana (discourse analysis), secara sederhana analisis wacana mencoba 

memberikan pemaknaan lebih dari sekedar kata/frase atau kumpulan kata/frase 

yang ditulis oleh pengarang. Analisis wacana fokus pada bagaimana fenomena-

fenomena partikular dimunculkan oleh pengarang teks. Salah satu penelitian yang 

pernah dilakukan dengan menggunkan analisis wacana adalah karya Van Dijk 
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(1991) yang mencoba mempelajari bagaimana pers mengungkap masalah rasisme; 

kemunculan kaum mioritas, menjelaskan konflik antar etnis, dan mengumpulkan 

data tentang pemberian stereotipe (penilaian buruk kepada suatu kelompok). 

Selain penelitian itu juga terdapat penelitian tentang program berita dan dialog di 

TV Amerika Serikat yang memunculkan tetang fenomena partikular. Yaitu visi 

ideologi ekonomi Amerika Serikat. (Krippendorff, 2004:14).  

Dari penjelasan dan contoh yang diberikan oleh Krippendorff, kita dapat 

mengambil simpulan bahwa analisis wacana adalah pendekatan yang mencoba 

mengungkapkan nilai-nilai (values) yang berkembang dalam pemikiran si 

pembuat teks (dalam hal ini pers) untuk memberikan informasi atau wawasan 

tentang sesuatu hal yang prinsipil yang disampaikan secara tidak langsung 

(explicit). 

Kedua adalah analisis retorika (rhetorical analysis). Analisis retorika 

berfokus kepada bagaimana pesan itu disampaikan serta dampak (langsung 

ataupun jangka panjang) yang dirasakan oleh para penerima pesan atau audiens. 

Peneliti yang menggunkan pendekatan ini harus mengidientifikasi elemen-elemen 

struktural, seperti; ungkapan, gaya argumentasi, serta gestur dsan penekanan 

dalam pidato. Diantara banyak penelitian analisis retorika, salah satunya 

adalah Kathleen Hall Jamieson’s book Packaging the Presidency (1984). Dalam 

buku itu dijelaskan tentang analisis retorika terhadap pidato-pidato presiden 

Amerika Serikat  (Krippendorff, 2004:16).  
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Dari penjabaran itu, kita dapat mengetahui bahwa analisis retorika 

berupaya untuk mencari aspek-aspek yang berpotensi untuk memengaruhi sikap 

audiens dari penyampaian langsung (pidato, ceramah, dll). 

Ketiga adalah analisis isi etnografis (ethnographic content analysis). 

Analisis ini dimunculkan oleh Altheide (1987). Walaupun terkesan sangat 

kualitiatif-antropologis, pendekatan ini tidak menghindari cara yang bersifat 

kuantitatif namun malah mendukung penghitungan data dari analisis isi dengan 

tulisan. Pendekatan ini dikerjakan dengan deskripsi narasi memfokuskan pada 

situasi yang berkembang, setting/kondisi, gaya, gambar, makna, dan gagasan 

penting agar dikenali/dipahami oleh aktor atau pembicara secara kompleks. 

(Krippendorff, 2004:17) 

Keempat adalah analisis percakapan (conversation analysis). analisis ini 

dkerjakan diawali dengan merekam percakapan dengan setting dan tujuan yang 

biasa/umum. Selanjutnya hasil rekaman itu di analisa lebih dalam menjadi 

konstruksi kolaboratif. Analisis ini digeluti pertama akali oleh Harvey Sack 

(1974) yang menganalisis tentang lawakan (jokes) yang mengkonsturksi 

kolaborasi dari  komunikator dengan judul History 17 (Krippendorff, 2004:17). 

Walaupun dapat dilihat bahwa analisis isi dapat terdiri dari dua pendekatan 

yaitu kuantitatif dan kulaitatif, namun Krippendorff menyarankan untuk tidak 

mendikotomikan diantara keduanya. Menurutnya, memisahkan keduanya adalah 

sebuah kesalahan. Secara eksplisit dan objektif penelitian ini memproses data 

dengan pengkodingan dan menghitungnya, cara ini popular di dalam pendekatan 

kuantitatif. Namun jangan lupa, kita juga menganalisis konteks yang ini 
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merupakan tradisi kualitiatif. Dengan begitu, analisis isi adalah jenis penelitian 

yang dapat menggunakan  pendekatan mix-method. 

Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah menggunakan metode 

analisis isi yang bersifat kuantitatif. Analisis isi dapat digunakan untuk 

menganalisis semua bentuk isi komunikasi. Analisis isi (content analysis) adalah 

penelitian yang bersifat pembahasan mendalam terhadap isi suatu informasi 

tertulis atau tercetak dalam media massa. Pelopor analisis isi adalah Harold D. 

Lasswell, yang memelopori teknik symbol coding, yaitu mencatat lambang atau 

pesan secara sistematis, kemudian diberi interpretasi (Sofa, 2008). Barelson 

(1952:18) menyebutkan bahwa Analisis Isi adalah suatu teknik penelitian yang 

dilakukan secara objektif, sistematis dan deskripsi kuantitatif dari isi komunikasi 

yang tampak (manifest) (Eriyanto, 2011:15)  

Dalam penelitian dengan menggunakan metode analisis isi juga diperlukan 

beberapa prosedur dasar dalam membuat rancangan penelitian. Berikut adalah 

prosedur dasar pembuatan rancangan penelitian dan pelaksanaan studi analisis isi 

yang terdiri atas 6 tahapan langkah, yaitu:  

1. Merumuskan pertanyaan penelitian dan hipotesisnya 

2. Melakukan sampling terhadap sumber – sumber data yang telah dipilih 

3. Pembuatan kategori yang dipergunakan dalam analisis 

4. Pendataan suatu sample dokumen yang telah dipilih dan melakukan 

pengkodean 

5. Pembuatan skala dan item berdasarkan kriteria tertentu untuk 

pengumpulan data 
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6. Interpretasi/penafsiran data yang diperoleh. (Sofa, 2008). 

  Metode deskriptif dapat diartikan melukiskan variabel demi variabel, satu 

demi satu (Jalaludin, 2005:22). Analisis isi kuantitatif dapat didefinisikan sebagai 

suatu teknik penelitian ilmiah yang ditujukan untuk mengetahui gambaran 

karakteristik isi dan menarik inferensi dari isi (Eriyanto. 2011:15). 

2.5 Definisi Konseptual  

2.5.1 Fungsi Televisi  

 Menurut Effendy (2002 : 21) yang dimaksud dengan televisi adalah 

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

yang dimiliki komunikasi massa, yaitu berlangsung satu arah, komunikatornya 

melembaga, pesannya bersifat umum, sasarannya menmbulkan keserampakan, 

dan komunikasinya bersifat heterogen 

Menurut pada (Effendy Onong, 2004: 54) Pada hakikatnya media televisi 

sebagai media komunikasi pandang dan dengar mempunyai tiga fungsi yaitu : 

1. Fungsi Informasi (The Information Function) 

Sebuah Scene dianggap menjadi kategorisasi Informasi (to Inform), 

maka televisi memiliki fungsi sebagai penyampai informasi. jurnalisme 

mengambil kedudukan penting disini. Karena tugas dari jurnalistik sendiri 

adalah mencari mengumpulkan mengedit dan menyiarkan berita yang 

layak disampaikan kepada khalayak ramai. Sebagai contoh adalah, 

informasi pencalonan Gubernur dalam sebuah daerah yang di tayangkan 

pada program News.  

2. Fungsi Pendidikan (The Education Function) 
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Sebuah Scene yang mengandung unsur mendidik artinya Televisi 

merupakan sarana yang ampuh untuk menyiarkan pendidikan kepada 

khalayak yang jumlahnya begitu banyak dan disampaikan secara simultan. 

Sesuai dengan makna pendidikan, yakni meningkatkan pengetahuan dan 

 penalaran masyarakat televisi menyiarkan acaranya secara teratur dan 

terjadwal seperti pelajaran bahasa indonesia, matematika, dan lainnya. 

Selain itu televisi juga menyajikan acara pendidikan yang bersifat informal 

seperti sandiwara, legenda dan lain-lain. Sebagai sebuah contoh fungsi 

pendidikan adalah sebuah adegan yang menjelaskan tugas-tugas dari tim 

produksi televisi, biasanya pada program acara The East NET TV 

3. Fungsi Hiburan (The Entartaint Function) 

Scene yang mengandung makna Menghibur artinya Dalam 

perkembanganya ternyata televisi memang memenuhi acaranya dengan 

berbagai macam hiburan. Aktifitas hiburan ini biasanya dicontohkan 

misalnya acara konser musi, pentas seni, acara komedi, ataupun acara 

lainya yang menghibur, seperti dalam acara Breakout NET, dan Comedy 

Night Project NET TV 

4. Fungsi membujuk (The Persuade Fungtion) 

Scene yang memiliki makna mebujuk yakni televisi sebagai media 

komunikasi juga memiliki fungsi untuk membujuk khalayak yakni sebuah 

scene yang menunjukkan sebuah ajakan untuk melakukan sesuatu agar 

penonton bisa terdorong untuk  bisa menerima pesan yang disampaikan 

dalam sebuah adegan yang kemudian bisa diimpelmentasikan secara 
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positif dalam keadaan sehari-hari, misalnya : sebuah adegan yang 

menganjurkan pengguna jalan raya untuk menaati peraturan lalu lintas 

dalam tayangan atau program acara NET 86. 

5. To Social Control  (Sosial Kontrol) 

Adalah Scene atau adegan yang biasanya ditujukan kepada 

masyarakat, pemerintah dan aparat negara. Karenanya, fungsi ini selalu 

membela kepentingan masyarakat. Namun, sesungguhnya kontrol sosial 

ini juga dapat diberikan kepada masyarakat sebagai bagian dari sistem 

kemasyarakatan, sebagai contoh adalah adegan-adegan pada tayangan 

NET 86 yang terus memberikan pemahaman terkait cara yang baik dalam 

berlalu lintas.  

2.5.2 Program Acara Televisi  

 Berasal dari programme (Inggris) atau program (Amerika), yang berarti 

acara atau rencana. Acara  atau program adalah segala hal yang ditampilkan oleh 

stasiun penyiaran untuk memenuhi kebutuhan atau yang diinginkan audience-nya 

(M. Romli, 2003: 57). Program yang ditayangkan stasiun televisi tidak harus 

diproduksi sendiri melainkan dapat bekerja sama dengan pihak luar stasiun 

televisi, misalnya dengan production house atau instansi pemerintah dan swasta. 

Pada umumnya pihak perencanaan siaran mengatur jadwal penayangan satu 

program televisi berdasarkan perkiraan kecenderungan menonton program tersebu 

2.5.3 Analisis Isi  

  Analisis isi dapat di pergunakan pada teknik kuantitatif maupun kualitatif, 

tergantung pada sisi mana peneliti memanfaatkannya. Dalam penelitian kualitatif, 
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Analisis Isi ditekankan pada bagaimana peneliti melihat keajekan isi komunikasi 

secara kualitatif, pada bagaimana peneliti memaknakan isi komunikasi, membaca 

simbol-simbol, memaknakan isi interaksi simbolis yang terjadi dalam komunikasi. 

Analisis isi etnografis (ethnographic content analysis, walaupun terkesan sangat 

kualitiatif-antropologis, pendekatan ini tidak menghindari cara yang bersifat 

kuantitatif namun malah mendukung penghitungan data dari analisis isi dengan 

tulisan. Pendekatan ini dikerjakan dengan deskripsi narasi memfokuskan pada 

situasi yang berkembang, setting/kondisi, gaya, gambar, makna, dan gagasan 

penting agar dikenali/dipahami oleh aktor atau pembicara secara kompleks. 

 


