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BAB II 

KERANGKA PEMIKIRAN 

A. Terpaan Media

1. Terpaan  Media Baru

Terpaan media adalah suatu perilaku seseorang (audiens) dalam 

menggunakan media. Terpaan media diartikan sebagai suatu kondisi dimana 

audiens diterpa oleh suatu isi pesan didalam media atau bagaimana media 

menerpa audiens. Penggunaan media terdiri dari jumlah waktu yang digunakan 

dalam berbagai media, jenis isi media yang di konsumsi dan berbagai hubungan 

antara individu konsumen dengan isi media yang dikonsumsi atau dengan media 

secara keseluruhan (Rakhmat 66:2004).  

Terpaan melalui media baru merupakan kondisi audiens diterpa informasi 

melalui media baru yang disebut juga komunikasi massa karena secara potensial 

menjangkau khalayak global melalui jaringan dan koneksi internet. Media baru 

telah muncul sebagai hasil dari inovasi teknologi. Media baru memiliki sifat 

multi-arah, media baru mendorong bahkan mewadahi respons serta memiliki 

beragam bentuk dan konten. Media baru, media komunikasi yang mengacu pada 

konten yang dapat diakses kapan saja, dimana saja, pada setia perangkat digital, 

serta memiliki kemampuan melakukan interaksi antara pemberi informasi dan 

penerima informasi dan memungkinkan partisipasi kratif dari berbagai pihak 

(McQuail: 2011). 
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Menurut Elvinaro (2004) ntuk mengukur terpaan media dapat dilihat dari 3 

faktor: 

1. Frekuensi, dapat diukur berdasarkan seberapa sering komunikan 

dari media  melihat, membaca, dan mendengarkan media tersebut. 

Semakin tinggi frekuensi, pesan semakin menempel dalam benak 

konsumen dan menimbulkan perhatian dari audiens. 

2. Perhatian (atensi), suatu proses mental sesorang dalam menyimak 

pesan di media. Meliputi melihat, membaca, dan mendengarkan 

media dengan tidak melakukan kegiatan lain. Unsur audio, video, 

dan sebagainya berperan dalam hal ini. Karena menentukan 

ketertarikan dan fokus khalayak ketika menyimak isi pesan. 

3. Durasi, Yaitu seberapa lama media dilihat, didengarkan dan dibaca 

oleh khalayak. 

2. Terpaan Video dalam Media Baru 

Akses terhadap media massa hampir tidak bisa di elakan dalam kehidupan 

sehari – hari. Jika pada beberapa tahun lalu pemilihan media mungkin hanya 

terbatas media tradisional seperti radio, TV, surat kabar, majalah dan buku. 

Berbeda dengan beberapa tahun belakangan ini dimana internet sebagai media 

komunikasi telah berkembang. Saat ini pemilihan media massa sangatlah 

kompleks dengan bertambahnya media baru berbasis internet khalayak dapat 

mengakses hiburan, informasi, edukasi dan lain sebagainya dengan cara digital 

(Biagi, 2010: 40). 
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Aktifitas menonton konten film atau video pun bergeser  menggunakan 

internet. Membludaknya berbagai macam new mass media menuntut khalayak 

mengambil keputusan memilih media yang tepat guna memenuhi kebutuhan 

masing – masing. Dalam Rachmat (203:2012),  Katz, Blumler, Gurevitch( 

1974:20), merumuskan lima asumsi-asumi dasar teori ini yaitu: 

1. Khalayak dianggap aktif artinya sebagian penting dari penggunaan 

media massa diasumsikan mempunyai tujuan. 

2. Dalam proses komunikasi massa banyak inisiatif, untuk mengaikan 

pemuasan kebutuhan dengan pemilihan media terleak pada anggota 

khalayak. 

3. Media massa harus bersaing dengan sumber-sumber lain untuk 

memuaskan kebutuhannya. Kebutuhan  yang di penuhi hanyalah 

bagian dari rentan kebutuhan ini terpenuhi melalui konsumsi media 

amat bergantung kepada perilaku khalayak yang bersangkutan. 

4. Banyak tujuan pemilih media disimpulkan dari data yang diberikan 

anggota khalayak: artinya, orang, dianggap cukup mengerti untuk 

melaporkan kepentingan dan motif pada situasi tertentu. 

5. Penilaian tentang arti kultural dari media massa harus di tanguhkan 

sebelum diteliti lebih dahulu orientasi khalayknya (Blumler dan 

Katz,1974:22). 
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4. Model Uses and Gratification 

 

Model  Uses and Gratification memandang individu sebagai makhluk 

suprarasional dan sangat selektif. Ini memang mengundang kritik. Akan tetapi 

yang jelas dalam model ini perhatian bergeser dari proses pengiriman pesan ke 

proses penerimaan pesan. Pendekatan  Uses and Gratification di atas 

mempersoalkan apa yang dilakukan orang pada media, yakni menggunakan media 

untuk pemuas kebutuhannnya. Umumnya kita lebih tertarik bukan kepada apa 

yang kita lakukan pada media, tetapi kepada apa yang dilakukan media pada kita. 

Kita ingin tahu bukan untuk apa kita membaca surat kabar atau menonton televise, 

tetapi bagaimana surat kabar dan televise memberikan pengetahuan,mengubah 

sikap, atau menggerakkan perilaku kita. Inilah yang disebut efek komunikasi 

massa. 

Seperti yang dinyatakan Donald K. Robert (Scramm dan 

Roberts,1977:359) ada yang beranggapan bahwa efek hanyalah “perubahan 

perilaku manusia setelah diterpa pesan media”. Karena fokusnya pesan, maka efek 

haruslah berkaitan dengan pesan yang disampaikan media massa. 

a. Menurut Steven M Chaffee, ini adalah pendekatan pertama dalam 

melihat efek media. Membatasi efek hanya selama berkaitan dengan pesan 

media,akan mengesampingkan banyak sekali pengaruh media massa. Kita 

cenderung melihat efek media massa, baik yang berkaitan dengan pesan 

maupun dengan media itu sendiri. Menurut Steven M Chaffee, ini adalah 

pendekatan pertama dalam melihat efek media massa. 
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b. Pendekatan kedua ialah melihat jenis perubahan yang terjadi pada diri 

khalayak komunikasi massa – penerimaan informasi, perubahan perasaan 

atau sikap, dan perubahan perilaku atau dengan istilah lain, perubahan  

kognitif, afektif, behavioural.  

c. Pendekatan ke tiga meninjau satuan observasi yang dikenai efek 

komunikasi massa – individu, kelompok, organisasi, masyarakat, atau 

bangsa (Rakhmat,2012:215-216). 

4. Efek Pesan Media Massa 

 

Menurut Winarni (2003,100) di tinjau dari segi pesan yang disampaikan 

media massa, akan menimbulkan beberapa efek yaitu meliputi: 

a. Efek Kognitif. 

Efek kognitif adalah akibat yang timbul pada diri individu yang terkena 

terpaan media yang sifatnya informatif bagi dirinya. Dari semula tidak tahu 

menjadi tahu, tidak jelas menjadi jelas, ragu menjadi yakin, dan sebagainya.Ini 

berarti melalui media khalayak akan memperoleh gambaran atau informasi 

tentang orang, benda, peristiwa atau kejadian, tempat – tempat yang belum pernah 

kita kunjungi, dan sebagainya. 

b. Efek Afektif. 

Efek afektif mengacu pada aspek emosional atau perasaan.Efek ini 

kadarnya lebih tinggi dibandingkan efek kognitif.Maksudnya, efek yang di 

timbulkan tidak hanya sekedar khalayak tahu tentang orang, benda dan peristiwa 

yang ada di dunia ini melainkan khalayak dapat merasakannya. 
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c. Efek Behavioral. 

Efek behavioral mengacu pada perilaku, tindakan atau kegiatan khalayak 

yang tampak pada kegiatan sehari – hari. 

5. Youtube Sebagai Media Komunikasi Massa 

Youtube adalah salah satu media sosial yang banyak digemari oleh 

masyarakat. Youtube merupakan sebuah situs web berbagi. Situs ini 

memungkinkan pengguna mengunggah, menonton dan berbagi video. Namun 

dengan segala kemudahan dan banyaknya kegunaan melalui berbagai macam jenis 

video, youtube juga memiliki kekurangan yang dapat merugikan penggunanya. 

Seperti banyaknya informasi yang belum tentu kebenarannya. Pengguna youtube 

sebaiknya memperhatikan dan memilih dengan bijak terhadap apa yang 

dikonsumsi melalui youtube. Pemanfaatan youtube  dapat digunakan dengan 

mengunggah video – video yang menunjukan bakat, hobi, ataupun kegiatan yang 

dapat memberikan hal dan informasi positif bagi pengguna lainnya.  

Fitur-fitur yang tersedia di Youtube juga sangat menarik. Ada fitur yang 

tidak dimiliki TV yaitu interaktif. Penonton bisa memberikan komentar pada 

tayangan dan yang mengupload bisa membalasnya. Kita juga bisa melihat 

tayangan diyoutube kapan saja dan dimana saja asalkan ada komputer, 

smarthphone, tablet dan jaringan internet. Baru-baru ini youtube menyediakan 

fitur baru yakni live streaming. Kita bisa siaran langsung hanya dengan 

menggunakan smarthphone saja. Selain ity fenomena youtube ini juga 

memunculkan pekerjaan-pekerjaan baru seperti yang biasa disebut youtubers. 

Youtubers adalah orang yang membuat konten yang kemuadian ditayangkan di 
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youtube. Saking besarnya fenomena ini muncul cita-cita baru di dunia anak-anak. 

Jika dulu anak-anak ditanya kalau besar mau jadi apa jawabannya Pilot, Dokter, 

Guru dan Astronot tidak sedikit saat ini anak-anak menjawab Youtubers 

(Indhi,2017).  

Saat ini konten video di youtube yang banyak digemari masyarakat adalah, 

make up tutorial, horror video, traveling video, music video, cooking video, video 

blog dan film. Youtube memiliki karakter seperti media social lainnya untuk 

mengukur seberapa banyak pertemanan atau hubungan yang tersambung dan 

sangat terbuka terhadap komentar – komentar oleh pengguna lainnya. Untuk 

mengukur seberapa besar eksistensi penggunanya dalam menggunakan youtube 

dapat dilihat berdasarkan subscriber dan viewers yang dimiliki. Subscribers  

adalah pelanggan dari youtube channel yang dimiliki setiap penggunannya. 

Subscribers akan secara otomatis mengetahui unggahan video terbaru oleh 

youtube channel yang mereka jadikan langganan karena video unggahan terbaru 

akan muncul pada beranda akun youtube. Dengan demikian, subscribers dapat 

dikatakan sebagai penonton setia pada setiap channel youtube yang mereka 

subscribers (Rini,2017:941). 

6. Sikap 

 Sikap adalah kecenderungan bertindak,berpresepsi, berpikir, dan merasa 

dalam menghadapi objek, ide, situasi atau nilai. Sikap bukan perilaku melainkan 

kecenderungan untuk berperilaku dengan cara-cara tertentu terhadap objek sikap. 

Objek sikap boleh berupa benda, orang, tempat, gagasan, atau situasi, atau 

kelompok. Sikap haruslah diikuti oleh kata “terhadap” atau “pada” onjek sikap. 
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7.  Komponen Sikap 

Travers, Gragne dan Cronbach (1977) sependapat bahwa sikap melibatkan 

tiga komponen yang saling berhubungan, (dalam Azwar, 2003) yaitu :  

1. Komponen Cognitive (Kognitif) : berupa pengetahuan, kepercayaan atau 

pikiran yang didasarkan pada informasi, yang berhubungan dengan objek. 

Komponen kognitif berisi kepercayaan seseorang mengenai apa yang berlaku 

atau apa yang benar bagi objek sikap. Seringkali apa yang dipercayai 

seseorang itu merupakan stereotipe atau sesuatu yang telah terpolakan dalam 

pikirannya. Kepercayaan datang dari apa yang telah dilihat atau apa yang 

telah diketahui. Berdasarkan apa yang telah dilihat itu kemudian dibentuk 

suatu ide atau gagasan mengenai sifat atau karakteristik umum suatu objek 

(Azwar, 2003, p.25).  

2. Komponen Affective (Afektif) : menunjuk pada dimensi emosional dari 

sikap, yaitu emosi yang berhubungan dengan objek. Objek di sini dirasakan 

sebagai menyenangkan atau tidak menyenangkan. Komponen afektif 

menyangkut masalah emosional subjektif seseorang terhadap suatu objek 

sikap. Pada umumnya, reaksi emosional yang merupakan komponen afektif 

ini banyak dipengaruhi oleh kepercayaan atau apa yang dipercayai sebagai 

benar dan berlaku bagi objek termaksud. (Azwar, 2003,p.27)  

3. Komponen Behavior (Konatif) : melibatkan salah satu preposisi untuk 

bertindak terhadap objek (Ahmadi, 2001,p.164). Komponen konatif dalam 

struktur sikap menunjukkan bagaimana perilaku atau kecenderungan 

berperilaku yang ada dalam diri seseorang berkaitan dengan objek sikap yang 
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dihadapinya (Azwar, 2003, p.27). Konsistensi antara kepercayaan sebagai 

komponen kognitif, perasaan sebagai komponen afektif, dengan tendensi 

perilaku sebagai komponen konatif seperti itulah yang menjadi alasan dalam 

usaha penyimpulan sikap yang dicerminkan oleh jawaban terhadap skala 

sikap (Azwar, 2003,p.27). 

8.  Hal- Hal Mistis 

Kepercayaan dalam hal-hal mistis adalah kemauan seseorang untuk 

bertumpu pada orang lain dimana kita memiliki keyakinan padanya. Kepercayaan 

merupakan kondisi mental yang didasarkan oleh situasi seseorang dan konteks 

sosialnya. Believe or Trust dalam bahasa Indonesia, kata percaya tidak dibedakan 

tingkataannya, tapi dalam bahasa Inggris, kata percaya mengunakan 2 kata yang 

berbeda yaitu believe dan trust. Believe  artinya percaya akan kebenaran suatu hal, 

sedangkan trust artinya mempercayakan diri kepada hal yang kita percaya itu 

(Satyaariyono,2012). 

Mistis adalah pengetahuan yang tidak rasional, Menurut kata asal bahwa 

Mistik berasal dari Bahasa Yunani “Mystikos” yang berarti rahasia, serba rahasia, 

tersembunyi, gelap atau terselubung dalam kekelaman. Dengan demikian bahwa 

kata mistik sebagai paham atau aliran dengan kata lain bahwa paham mistisme 

merupakan paham yang memberikan sebuah ajaran yang serba rahasia, 

terselubung dalam kekelaman sehingga hanya dikenal, diketahui atau dipahami 

oleh orang tertentu saja, terutama sekali oleh penganutnya. Menurut 

(MasArif,2015) dalam CiriCara.com adaapun berbagai pendapat tentang paham 

mistisme, adalah sebagai berikut: 
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1. Suatu kepercayaan tentang adanya kontak antara manusia dengan bumi 

dan Tuhannya 

2. Kepercayaan tentang kemestraan ruh manusia dengan Tuhan 

3. Kepercayaan merupakan kemungkinan terjadinya persatuan langsung 

manusia dengan dzat ketuhanan dan perjuangan bergairah kepada 

persatuan itu. 

4. Suatu kepercayaan kepada hal-hal yang serba rahasia dan hal-hal yang 

tersembunyi. 

5. Suatu kecendrungan hati kepada kepercayaan yang maha dahsyat atau 

kepada ilmu yang rahasia.  

Sistem kepercayaan tidak dibatasi oleh kepercayaan religius saja, tetapi 

dapat meliputi kepercayaan terhadap apapun di dunia ini, dan kepercayaan yang 

dipegang seseorang secara teguh dan mendalam mempengaruhi tindakan orang-

orang yang memegangnya, hal ini di perkuat dengan tindakan simbolis 

penganutnya. Dalam psikologi komunikasi, kepercayaan adalah komponen 

kognitif dari faktor sosiopsikologis. Hohler, et al (1978) dalam rakhmat (1991;42) 

menjelaskan kepercayaan sebagai "keyakinan bahwa sesuatu itu 'benar' atau 'salah' 

atas dasar 3 bukti, sugesti otoritas, pengalaman atau intuisi". Melalui pengertian 

tersebut, Rakhmat (1991) menyimpulkan bahwa kepercayaan dapat bersifat 

rasional ata irrasional dan kepercayaan memberikan perspektif pada manusia 

dalam mempersepsi kenyataan, memberikan dasar bagi pengambilan keputusan 

dan menentukan sikap terhadap objek sikap. 
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Dari dua pengertian kepercayaan tersebut, disimpulkan bahwa 

kepercayaan adalah suatu ide yang dipercayai kebenarannya dan keberadaannya 

berdasarkan bukti,sugesti otoritas, pengalaman dan intuisi, baik kepercayaan 

tersebut bersifat rasional maupun irasional. 

B. Kerangka Teori 

1. Teori Efek Media 

 

Dalam penelitian, landasan pemikiran dalam setiap penelitian sangat 

dibutuhkan, maka dari itu teori menjadi bagian yang sangat penting. Dalam 

penelitian ini, peneliti menggunakan teori  Uses and Gratification untuk 

mengetahui respon responden setelah menonton tayangan horror di youtube 

“Jurnalrisa” terhadap sikap mahasiswa anggota HMI FISIP akan  hal- hal mistis. 

Teori ini merupakan kebalikan dari teori peluru. Dalam teori peluru media 

sangat aktif dan all powerfull, sementara audience berada di pihak yang pasif. 

Sementara itu, dalam  teori Uses and Gratification ditekankan bahwa audience 

aktif untuk mentukan  media mana yang harus dipilih untuk memuaskan 

kebutuhannya. Kalua dalam teori peluru terpaan media akan mengenai audience 

sebab ia berada dalam pihak yang pasif, sementara dalam teori Uses and 

Gratification justru sebaliknya. Menurut pendapat teori ini,konsumen media 

mempunyai kebebasan untuk memutuskan bagaimana (lewat media mana) mereka 

menggunakan media san bagaimana media itu akan berdampak pada dirinya 

(Nurudin,2014:192-194). 

Terpaan merupakan intensitas keadaan khalayak dimana terkena pesan – 

pesan yang di sebarkan oleh suatu media. Menurut Ardianto (2014:168), terpaan 
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dapat diartikan sebagai kegiatan  mendengar, melihat dan membaca pesan – pesan 

media ataupun mempunyai pengalaman dan perhatian terhadap pesan tersebut 

yang dapat terjadi pada individu atau kolompok. Terpaan media berusaha mencari 

data khalayak tentang penggunaan media baik jenis media, frekuensi penggunaan 

maupun durasi  penggunaan. Penggunaan jenis media meliputi media audio, audio 

visual, media cetak dan online.Terpaan media akan mempengaruhi perubahan 

sikap seseorang. Jadi, apabila seseorang terus menerus diterpa oleh informasi 

media yang dipercayainya, hal pertama yang terjadi adalah bertambahnya 

pengetahuan dan selanjutnya ada kemungkinan terjadi perubahan sikap (Effendy, 

1990:10). 

2.  Kerangka Berfikir 

 

Kerangka berpikir merupakan alur berfikir peneliti dalam sebuah 

penelitian. Kerangka berpikir dalam penelitian ini, peneliti membahas 

permasalahan pokok yang telah dirumuskan terlebih dahulu. Pembahasan 

mengenai permasalahan pokok akan dijelaskan dengan menggunakan konsep dan 

teori yang saling berhubungan untuk menjawab masalah penelitian. 

 Penelitian ini terdiri dari dua variable yaitu, variabel X adalah  Pengaruh 

Terpaan Tayangan Horror pada Channel Youtube “Jurnalrisa”. Sedangkan 

variabel Y yaitu sikap mahasiswa anggota HMI FISIP akan Hal-Hal Mistis. 

Adapun skema kerangka berpikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 
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3. Hipotesis  

 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

penelitian, dimana rumusan masalah penelitian  telah dinyatakan dalam bentuk 

kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru 

didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta- fakta empiris 

yang di peroleh melalui pengumpulan data. Jadi, hipotesis komunikasi massa, 

efek dampak pesan afektif juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis 

terhadap rumusan masalah penelitian, belum menjawab empirik. Penelitian yang 

merumuskan hipotesis adalah penelitian yang menggunakan pendekatan 

kuantitatif. Selanjutnya hipotesis, tersebut akan diuji oleh peneliti dengan 

menggunakan pendekatan kuantitatif (Sugiyono, 2009 : 64).  

Berdasarkan deskripsi dan kerangka berpikir yang dikemukakan diatas, 

maka penulis merumuskan hypothesis sebagai berikut : 

Frekuensi Durasi Atensi 

Sikap 

Mahasiswa 

Afektif 

Terpaan Media 
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Ho : Tidak adanya pengaruh  terpaaan tayangan horror pada channel 

youtube jurnalrisa terhadap sikap mahasiswa anggota HMI FISIP akan  

hal- hal mistis. 

Hi : Adanya pengaruh  terpaaan tayangan horror pada channel youtube 

jurnalrisa terhadap sikap mahasiswa anggota HMI FISIP angkatan akan  

hal- hal mistis. 

Dari dua Hipotesis di atas terbentuk hipotesis statistik yang berasal dari 

perbandingan asumsi hasil akhir peneltian dengan hasil akhir perhitungan 

penelitian sebenarnya yaitu : 

 Ho : t hitung < t tabel 

 Hi : t hitung > t tabel 

 

 

 

 


