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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Televisi Sebagai Media Komunikasi Massa 

Komunikasi terdiri dari dua macam paradigma. Paradigma pertama, 

komunikasi sebagai proses transmisi pesan (transmission of messages). Hal ini 

terkait pada bagaimana komunikator dan komunikan melakukan “encode” dan 

“decode”, serta bagaimana komunikator menggunakan saluran dan media 

komunikasi. Hal ini menjadikan komunikasi sebagai sebuah proses dimana 

seseorang mempengaruhi tingkah laku atau pikiran orang lain. 

Paradigma kedua, komunikasi dianggap sebagai penciptaan dan pertukaran 

makna – makna (production and exchange of meanings).Hal ini terkait 

bagaimana pesan atau teks berinteraksi dengan manusia dalam rangka 

membuat makna, ini sangat berkaitan dengan peran teks di dalam budaya 

manusia.Bagi aliran pemikiran ini, komunikasi dianggap sebagai studi 

mengenai teks dan budaya. 

Ada transmisi pesan dan penciptaan makna oleh komunikator dengan 

komunikan melalui saluran tertentu, tidak disangsikan lagi merupakan prinsip 

dasar komunikasi.Yang juga tidak dapat dilupakan adalah adanya gangguan 

(noise) yang mungkin terjadi pada penggunaan saluran komunikasi atas pesan 

yang ditransmisikan komunikator.1 

1 John Fiske, Introduction to communication studies, Second edition (New York: Routledge, 1990) 
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Konteks komunikasi yang digunakan tujuan dari proses komunikasi ada 

macam – macam, disebabkan adanya perbedaan yang terdapat pada 

penerimanya, konteks dari pesan yang disampaikan, saluran yang digunakan, 

efek yang di dapat penerimaan tersebut yaitu: 

1. Komunikasi Intrapribadi (Intrapersonal communication) 

Komunikasi intrapersonal merupakan proses komunikasi yang 

terjadi dalam diri individu. Contohnya, berpikir. Sebelum 

berkomunikasi dengan orang lain, secara tidak sadar terjadi 

komunikasi intrapersonal dalam diri individu. Tujuannya untuk 

mempersepsi dan memastikan makna pesan orang lain. Komunikasi 

intrapersonal juga berpengaruh terhadap keberhaasilan komunikasi 

dengan orang lain. 

2. `Komunikasi Antarpribadi (Interpersonal communication) 

Komunikasi interpersonal merupakan komunikasi yang terjadi 

antar dua orang atau lebih secara tatap muka, memungkinkan setiap 

pesertanya menangkap reaksi orang lain secara langsung, baik secara 

verbal atau nonverbal. 

Bentuk khususnya dari komunikasi interpersonal adalah 

komunikasi diadik (dyadic communication) komunikasi yang hanya 

melibatkan dua orang.Cirinya adalah pihak – pihak yang 

berkomunikasi berada pada jarak yang dekat, pihak – pihak yang 

berkomunikasi mengirim dan menerima pesan secara simultan dan 

spontan, baik secara verbal maupun nonverbal.Misalnya, komunikasi 
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antara suami istri, dua orang bersahabat, guru – murid, dan yang 

lainnya. 

3. Komunikasi Kelompok 

Berasal dari kata kelompok yang artinya orang yang mempunyai 

tujuan bersama, interaksi satu sama lain untuk mencapai tujuan 

bersama, adanya saling ketergantungan, dan saling mengenal. Dalam 

hal ini misalnya, keluarga, kawan –kawan, kelompok diskusi, dan 

suatu komite. 

Definisi dari komunikasi kelompok biasanya merujuk pada 

komunikasi kelompok kecil (small group communication) yaitu 

komunikasi yang berlangsung antara 3 orang atau lebih secara tatap 

muka, dimana anggotanya berinteraksi secara langsung. 

4. Komunikasi Publik (Public communication) 

Komunikasi public merupakan komunikasi yang terjadi aantara 

seorang pembicara dengan orang atau khalayak yang berjumlah 

besar.Tujuannya memberikan penerangan tentang suatu hal, hiburan, 

member penghormatan, dan membujuk. Cirinya adalah terjadi di 

tempat umum (publik), merupakan peristiwa sosial yang direncanakan 

dengan alih – alih peristiwa relatif informal yang tidak terstuktur, 

terdapat agenda di dalamnya, beberapa orang ditunjuk untuk 

melakukan tugas khusus, seperti memperkenalkan pembicara, ada 

acara lain setelah acara utama. Misalnya, rapat akbar, pidato, ceramah, 

stand up comedy, dan sebagainya. 
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5. Komunikasi Organisasi 

Komunikasi ini jaringannya lebih luas daripada komunikasi 

kelompok.Komunikasi yang terjadi dalam suatu organisasi bersifat 

formal dan informal.Bersifat formal maksudnya adanya komunikasi ke 

bawah, komunikasi ke atas, atau komunikasi horizontal. Proses 

komunikasi sesuai dengan struktur organisasi. Sedangkan bersifat 

informal maksudnya komunikasi yang terjadi dalam organisasi namun 

tidak harus sesuai dengan struktur organisasinya. Misalnya, 

perbincangan tentang hal – hal lain di luar organisasi oleh semua 

anggotanya. 

6. Komunikasi Massa 

Komunikasi massa merupakan pesan yang dikomunikasikan melalui 

media massa pada sejumlah besar orang. Media massa disini berupa media 

cetak (buku, surat kabar, majalah) maupun media elektronik (radio, film, 

televisi) yang dikelola oleh suatu lembaga, dimana pesan yang disampaikan 

oleh media ditunjukan kepada sejumlah besar orang. Pesan dari media massa 

bersifat umum, disampaikan secara cepat, serentak, dan selintas. 

Komunikasi massa sebagai jenis komunkasi yang ditunjukan kepada 

sejumlah khalayak organisasi atau institusi yang menyampaikan informasi 

atau pesan kepada khalayak yang heterogen dan anonym. Berbicara tentang 

komunikasi massa tidak lepas dari elemen – elemen seperti : komunikator, isi 

pesan, saluran, komunikan, dampak dan umpan balik. Komunikator diartikan 
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yakni seseorang atau sekelompok orang atau organisasi atau institusi yang 

menyampaikan informasi atau pesan kepada khalayak.2 

Komunikasi menurut DeFleur dan Dennis McQuail di dalam bukunya “ 

Understanding mass Communication(1985) “, menyebutakan komunikasi 

massa adalah suatu proses dalam mana komunikator – komunikator 

menggunakan media untuk menyebarkan pesan – pesan secara luas dan 

secara terus menerus menciptakan makna – makna yang diharapkan dapat 

mempengaruhi khalayak besar dan berbeda – beda dengan melakukan 

berbagai cara.3 

Ada beberapa sifat yang melekat dalam komunikasi massa dan sekaligus 

membedakan bentuk komunikasi yang lainnya. Sifat – sifat tersebut 

diantaranya:4 

1. Sifat komunikator 

Berbagai pesan yang terbit dari suatu media massa sebenarnya bukan lagi 

milik perseorangan, tetapi hasil rembugan, olahan redaksi atau keputusan 

dari kebijakan organisasi yang menerbitkan. 

2. Sifat pesan 

Pesan komunikasi massa bersifat umum, universal tentang berbagai hal 

dari berbagai tempat di muka bumi. Sementara itu, isi media massa adalah 

tentang berbagai peristiwa apa saja yang patut diketahui oleh masyarakat 

umum. Tidak ada pesan komunikasi massa yang hanya ditunjukan kepada 

suatu masyarakat tertentu. 

                                                             
2Wiryanto, Pengantar ilmu Komunikasi. Jakarta: PT. Grasindo, 2014, 69 
3 Sasa Djuarsa Sendjaja, DKK, Pengantar Ilmu komunikasi. Jakarta: Universitas Terbuka, 2003, 73  
4 Jalaludin Rakmat, Psikologi Komunikasi. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004, 189 
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3. Sifat media massa 

Komunikasi massa bertumpu pada andalan teknologi pembagi pesan 

dengan menggunakan jasa industry untuk memperbanyak atau melipat 

gandakannya. Bantuan industri mengakhibatkan berbagai pesan akan 

menjangkau khalayak dengan cara yang tepat serta cepat secara terus 

menerus. 

4. Sifat komunikasi 

Komunikasi dalam suatu komunikasi massa adalah masyarakat umum 

yang sangat beragam heterogen dalam segi demografis, geografis, maupun 

psikologis. 

5. Sifat efek 

Secara umum komunikasi mempunyai tiga efek. Berdasarkan teori hierarki 

efek yaitu : 

a. Efek kognitif, pesan komunikasi massa mengakhibatkan khalayak 

berubah dalam hal pengetahuan, pandangan, dan pendapat terhadap 

sesuatu yang diperoleh. 

b. Efek afektif, dimana pesan komunikasi massa mengakhibatkan 

berubahnya perasaan tertentu kepada khalayak. 

c. Efek konatit atau behafioral, dimana pesan komunikasi massa 

mengakhibatkan orang mengambil keputusan untuk melakukan 

atau tidak melakukan sesuatu. 

6. Sifat umpan balik 
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Umpan balik dalam sebuah komunikasi massa biasanya lebih bersifat 

tertunda daripada umpan balik langsung dalam komunikasi antar pribadi. 

Maksudnya adalah bahwa pengembalian reaksi terhadap suatu pesan 

kepada sumbernya tidak terjadi pada saat yang sama, melainkan ditunda 

setelah media itu beredar, atau pesannya itu memasuki kehidupan 

masyarakat tertentu. 

Pengertian televisi disini ialah televisi siaran (broadcast television) 

merupakan media dari jaringan komunikasi dengan ciri-ciri yang dimiliki 

komunikasi massa, berlangsung satu arah, komunikatornya melembaga, 

pesannya bersifat umum, sasarannya menimbulkan keserempakan, dan 

komunikannya heterogen, dan cluster.5 Televisi merupakan media 

elektronik yang paling sempurna dan mempunyai efek yang paling besar 

terhadap khalayak dibanding dengan media elektronik lainnya seperti 

radio, karena televisi merupakan media audio visual yang bersifat 

informatif, hiburan, pendidikan, pengetahuan dan juga alat kontrol sosial. 

Hal tersebut berarti bahwa khalayak mempunyai berbagai pilihan untuk 

menonton program siaran televisi.Dengan terjadinya persaingan program 

siaran tadi, tentu saja harus mendapatkan perhatian secara khusus bagi 

mereka yang berkecimpung pada media penyiaran ini, dalam pengertian 

untuk terus menerus berupaya menigkatkan program siarannya, kalau 

tidak ingin ditinggalkan penontonnya.6 Menurut teori behaviourisme “law 

                                                             
5 Uchjana, Onong Effendy, Ilmu Teori dab Filsafat Komunikasi. Jakarta: Penerbit Erlangga, 1998, 

21 
6 Darwanto Sastro Subroto, Produksi Acara Televisi. Yogyakarta: Duta Wacana University Pres, 

1994, 13 – 14  
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of effects” perilaku yang tidak mendatangkan kesenangan tidak akan 

diulangi, artinya seseorang tidak akan menggunakan media massa bila 

media massa tidak memberikan pemuasan pada kebutuhannya.7 

Sebagai media komunikasi yang memiliki daya jangkauan yang 

sangat luas dan memilik rangsangan yang sangattinggi kepada seluruh 

lapisan masyarakat yang heterogen dan anonim maka dapat disimpulkan 

bahwa televisi jugamemiliki kelebihan dan kekuranggan, yaitu : 

1. Kelebihan Televisi 

a. Secara organisasi cukup besar sehingga merupakan industri padat karya 

yang banyak menyerap tenagakerja dan juga banyak menghasilkan profesi 

baru. 

b. Televisi dapat melakukan penetrasi dengan struktur pada sebuah agenda 

setting dibandingkan mediamassa lainnya. 

c. Distribusi yang cepat dan jangkauan luas, demografis maupun geografis. 

d. Komunikasi dapat berbentuk dua arah sehingga khalayak dapat 

berinteraksi langsung. 

2. Kekurangan Televisi 

a. Penyimpanan memori, isi pesan dapat langsung cepat hilang karna 

format isi pesan berbentuk gambar dansuara bukan berbentuk cetakan. 

b. Organisasi dan Teknologi yang besar dan cangih membutuhkan biaya 

yang sangat besar. 

                                                             
7 Jalaludin Rakmat, Psikologi Komunikasi, Edisi Revisi. Bandung: Remaja Rosda Karya, 2001, 

207 
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Media massa adalah saluran atau media yang menggadakan komunikasi 

massa. Dalam hal ini yang dimaksud dengan media massa adalah media 

massa periodik seperti media massa cetak (surat kabar, majalah) dan 

media massa elektronik (televisi dan radio). Sedangkan yang dimaksud 

massa adalah penikmat dari media tersebut yang memiliki sifat – sifat 

heterogen, tidak terorganisasikan, banyak, tidak saling mengenal, tidak 

mengenal komunikator, serta tidak dapat memberikan feedbacksecara 

langsung.8 

Denis McQuail (1987) pernah memberikan beberapa asumsi arti penting 

media massa:9 

1. Media merupakan industri yang berubah dan berkembang yang 

menciptakan lapangan kerja, barang, dan jasa serta menghidupkan 

industri lain yang terkait. Media juga merupakan indusrtri sendiri yang 

memiliki peraturan dan norma – norma yang menghubungkan institusi 

tersebut dengan masyarakat dan institusi sosial lainnya. Dipihak lain 

institusi media diatur oleh masyarakat. 

2. Media massa merupakan sumber kekuatan, alat control, manajemen, 

dan inovasi dalam masyarakat yang dapat digunakan sebagai pengganti 

kekuatan atau sumber daya lainnya.  

3. Media merupakan lokasi (atau norma) yang semakin berperan untuk 

menampilkan peristiwa – peristiwa kehidupan masyarakat, baik yang 

bertaraf nasional maupun internasional. 

                                                             
8 Wahyudi, Media Komunikasi Massa Televisi. Bandung: Alumni, 1986 
9 Nurudin, Pengantar Komunikasi Massa. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007 
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4. Media sering kali berperan sebagai wahana pengembangan 

kebudayaan. Bukan saja dalam pengertian pengembangan bentuk seni 

dan simbol, tetapi juga dalam pengertian pengembangan tata cara, 

mode, gaya hidup, dan norma – norma.  

5. Media telah menjadi sumber dominan bukan saja bagi individu untuk 

memperoleh gambaran dan citra realitas sosial, tetapi juga masyarakat 

dan kelompok yang kolektif. Media juga menyuguhkan nilai – nilai 

dan penilaian normatif dengan berita dan hiburan. 

Setiap manusia yang menerima pesan dari sebuah media massa akan 

menimbulkan reaksi yang berbeda – beda. Robert K. Avery, berpendapat 

bahwa individu dalam menerima pesan – pesan dari media massa akan 

memberikan reaksi berupa:10 

 

1. Selective Attention 

Masing – masing individu hanya akan memilih program acara atau 

berita yang menarik minatnya. 

2. Selective Perception 

Individu akan menafsirkan sendiri pesan – pesan yang diterimanya 

melalui media massa. 

3. Selective Retention 

Individu hanya akan mengingat hal – hal yang ingin dia ingat. 

                                                             
10 Wahyudi, JB, Dasar – Dasar Manajemen Penyiaran. Jakarta: Gramedia, 1994 
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Menurut pendapat Bitter, proses komunikasi massa selain melibatkan 

unsur – unsur komunikasi sebagaimana umumnya juga membutuhkan 

peran media massa sebagai alat untuk menyampaikan atau menyebarkan 

informasi.11 Sedangkan menurut Rakhmat komunikasi massa diartikan 

sebagai jenis komunikasi yang ditunjukan kepada sejumlah khalayak yang 

tersebar, heterogen, dan anonim melalui media cetak atau elektronik 

sehingga pesan yang sama dapat diterima secara serentak dan sesat.12 

2.1.1 Komponen Yang Terlibat Dalam Komunikasi Massa 

Pada dasarnya komunikasi merupakan suatu proses penyampaian pesan 

dari komunikator ( source ) kepadakomunikan ( receiver ) melalui suatu 

media. Teori proses komunikasi massa yang sangat terkenal di kemukakan 

olehseorang ahli politik di Amerika Serikat, yaitu Harold D. Lasswell, teori 

tersebut merupakan suatu formula yang dapatmenggambarkan komponen 

dalam proses komunikasi massa dan juga mempunyai tujuan untuk 

membedakan berbagaijenis penelitian komunikasi. Formula tersebut di kenal 

dengan Formula Lasswell.Model komunikasi klasik dari lasswell 

menunjukkan bahwa pihak pengirim pesan ( komunikator ) pastimempunyai 

suatu keinginan untuk mempengaruhi pihak penerima ( komunikan ) 

karenanya komunikasi harus di pandangsebagai upaya persuasif.Hal ini juga 

selalu dianggap sebagai pesan-pesan yang pasti ada efeknya. Model-model 

yangdemikian tentu saja mendorong kecenderungan yang membesar-besarkan 

efek terutama efek terhadap khalayak. 

                                                             
11 Nurudin, Pengantar Komunikasi Massa. Jakarta: Grafindo Persada, 2007 
12 Winarni, Komunikasi Massa Suatu Pengantar. Malang: UMM Press, 2003 
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Koran, majalah, radio, televisi dan film merupakan the big five of mass media, 

beberapa karakteristikkomunikasimassa adalah sebagai berikut: 

1. Komunikator Terlembaga 

Ciri Komunikasi massa yang pertama adalah komunikatornya. Komunkasi 

massa itu menggunakan mediamassa, baik media cetak maupun elektronik 

Dengan mengingat kembali pendapat Charles R. Wright, 

bahwakomunikasi massa itu melibatkan lembaga dan komunikatornya 

bergerak dalam organisasi yang kompleks.Proses komunikasi massa 

melalui surat kabar dari komunikator ke komunikannya adalah sebagai 

berikut :komunikator menyusun pesan dalam bentuk artikel, apakah atas 

keinginanya atau permintaan media massayang bersangkutan. Selanjutnya, 

pesan tersebut diperiksa oleh penanggungjawab rubrik. Dan 

daripenangguangjawab rubrik diserahkan kepada redaksi untuk diperiksa 

laik tidaknya pesan itu untuk dimuatdengan pertimbangan utama tidak 

menyalahi kebijakan dari lembaga media massa itu. Ketika sudah 

baik,pesan dibuat setting-nya, lalu diperiksa oleh korektor, disusun oleh 

lay-outer agar komposisinya bagus,dibuat plate, kemudian masuk mesin 

cetak tahap terakhir setelah dicetak merupakan tugas bagian 

distribusiuntuk mendistribusikan surat kabar yang berisi pesan itu kepada 

pembacanya. 

2. Pesan Bersifat Umum 

Komunikasi massa itu bersifat terbuka, artinya komunikasi massa itu 

ditujukan untuk semua orang dan tidakditujukan untuk sekelompok orang 
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tertentu. Oleh karenanya, pesan komunikasi massa bersifat umum. 

Pesankomunikasi massa dapat berupa fakta, peristiwa atau opini namun 

tidak semua fakta dan peristiwa yangterjadi di sekeliling kita dapat dimuat 

dalam media massa. Pesan komunikasi massa yang dikemas dalambentuk 

apapun harus memenuhi kriteria penting atau menarik, atau penting 

sekaligus menarik, bagi sebagianbesar komunikan. 

3. Komunikannya anonim dan heterogen 

Komunikan pada komunikasi massa bersifat anonim dan heterogen. Dalam 

komunikasi massa, komunikatortidak saling mengenal (anonim), karena 

komunikasi menggunakan media dan tidak tatap muka. Disampinganonim, 

komunikan komunikasi massa adalah heterogen, karena terdiri dari 

berbagai lapisan masyarakat yangberbeda yang dapat di kelompokkan 

berdasarkan faktor: Usia, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, 

latarbelakang budaya, agama dan tingkat ekonomi. 

4. Media massa menimbulkan keserempakan  

Kelebihan komunikasi massa di bandingkan dengan komunikasi lainnya, 

adalah jumlah sasaran khalayak atau komunikator yang dicapainya relatif 

banyak dan tidak terbatas. Bahkan lebih dari itu komunikator yangbanyak 

tersebut secara serempak pada waktu yang bersamaan memperoleh pesan 

yang sama pula. 

5. Komunikasi mengutamakan isi ketimbang hubungan 

Setiap komunikasi melibatkan unsur isi dan unsur hubungan sekaligus. 

Pada komunikasi antarpersonal, unsur hubungan sangat penting dan 
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sebaliknya pada komunikasi massa yang penting adalah isi. Dalam 

komunikasi massa, pesan harus disusun sedemikian rupa berdasarkan 

sistem tertentu dan disesuaikan dengan karakteristik media massa yang 

akan digunakan. 

6. Komunikasi bersifat satu arah 

Selain ada ciri yang merupakan keunggulan komunikasi massa 

dibandingkan dengan komunikasi lainnya, ada juga ciri komunikasi massa 

yang merupakan kelemahannya. Secara singkat, komunikasi massa itu 

adalah komunikasi dengan menggunakan atau melalui media massa. 

Karena melalui media massa maka komunikator dan komunikannya tidak 

dapat melakukan kontak langsung. Komunikator aktif menyampaikan 

pesan, komunikanpun aktif menerima pesan, namun di antara keduanya 

tidak dapat melakukan dialog sebagaimana halnya yang terjadi dalam 

komunikasi antarpersonal, dengan demikian komunikasi massa itu bersifat 

satu arah. 

7. Stimulasi alat indera “Terbatas” 

Ciri komunikasi lainnya yang di anggap salah satu kelemahannya adalah 

stimulasi alat indera yang “terbatas”. Dalam komunikasi massa. Stimulasi 

alat indera bergantung pada jenis media massa. Pada surat kabar 

danmajalah, pembaca hanya melihat. Pada radio siaran dan rekaman 

auditif, khalayak hanya mendengar, sedangkan pada media TV dan film, 

kita menggunakan indera penglihatan dan pendengaran sekaligus. 

8. Umpan Balik Tertunda (delayed) 
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Komponen umpan balik atau yang lebih popular dengan sebutan 

feedback merupakan faktor penting dalam bentuk komunikasi 

apapun.Efektifitas komunikasi seringkali dapat dilihat dari feedback 

yang disampaikanoleh komunikan.Umpan balik bersifat langsung (direct 

feedback) dan umpan balik bersifat segera (immediate Feedback). 

 

2.2 Televisi sebagai Industri 

Industri dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pengertian dalam arti luas dan 

pengertian dalam arti sempit.Pengertian dalam arti luas adalah kegiatan 

ekonomi yang bersifat produktif atau menghasilkan keuntungan. Contoh lain 

adalah industri media yang meliputi publikasi berita melalui surat kabar, 

majalah, tabloid, televisi, radio, maupun website di internet. Pengertian dalam 

arti sempit adalah usaha manusia mengolah bahan mentah atau bahan baku 

menjadi bahan setengah jadi atau barang jadi sehingga memperoleh 

keuntungan atau profit. Dalam pengertian ini, kita mengenal tiga jenis bahan 

yang digunakan, yaitu bahan mentah, bahan baku, dan bahan jadi. 

Dalam kehidupan sehari-hari kita tidak bisa terlepas dari yang namanya 

televisi.Salah satu alat elektronik yang sekarang sudah seperti kebutuhan 

primer bagi manusia.Tidak melihat televisi sehari saja kita mungkin sudah 

ketinggalan banyak informasi.Televisi adalah sebuah alat penangkap siaran 

bergambar.Kata televisi berasal dari kata tele dan vision; yang mempunyai arti 

masing-masing jauh (tele) dan tampak (vision).Jadi televisi berarti tampak 

atau dapat melihat dari jarak jauh. Dengan televise kita bisa mendapatkan 
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banyak informasi baik politik, social , budaya, agama, ekonomi dan lain 

sebagainya. Dengan begitu televise setiap hari telah mengajak kita untuk 

berkomunikasi secara searah. 

Kita mendapatkan informasi dari televise, artinya televise bertindak 

sebagai komunikator, informasi sebagai pesanya, dan pemirsanya adalah 

komunikan. Maka dengan demikian televisI ini telah berfungsi sebagai media 

komunikasi. Karena ternyata komunikannya bukan hanya terdiri dari 

sekelompok atau organisasi saja melainkan dilihat oleh khalayak maka televisI 

digolongkan masuk ke dalam media yang memerantai antara nara sumber 

dengan massa yang disebut dengan media komunikasi massa.Dari sekian 

banyak media komunikasi massa seperti surat kabar,majalah, radio, televise 

,internet dan film , ternyata televisIlah yang menduduki tingkat teratas yang 

diminati banyak khalayak. 

Televisi sebagai media industri berarti suatu media yang menjual produk 

berupa informasi untuk dikosumsi oleh khalayak untuk memperoleh 

keuntungan bagi pemiliknya.Televisi menjadinya siarannya sebagai ladang 

pencari uang. Pemirsa “dipaksa” untukmemperbanyak rating suatu program tv 

agar ketertarikan pengiklan tinggi dan harga jual spot menjadi mahal. Televisi 

sekarangini menyediakan tayangan yang disukai atau diminati oleh 

pemirsanya, bukan tayangan yangdiperlukan oleh pemirsa seperti tayangan 

pendidikan.Iklan yang ditayangkan juga membuat pemirsa memiliki perilaku 

komsumtif melalui tampilan yang meningkatkan keinginan pemirsauntuk 

membeli barang.Tidak hanya dengan menjual program acara dan iklan, para 
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pemilik media atau pengusahamencoba untuk menguasai pasar media dan 

mengendalikan arus informasi yang sampai padaaudiens.  

 

2.3 Macam – Macam Program Televisi 

Stasiun televisi setiap harinya menyajikan berbagai jenis program yang 

jumlahnya sangat banyak dan jenisnyasangat beraneka ragam. Pada dasarnya, 

apa saja bisa dijadikan program untuk ditayangkan di televisi selama program 

itumenarik dan disukai pemirsa, dan selama tidak bertentangan dengan 

kesusilaan, hukum dan peraturan yang berlaku.Pengelola stasiun dituntut 

untuk memiliki kreativitas seluas mungkin untuk menghasilkan berbagai 

macam program yangmenarik. Berbagai jenis program itu dapat 

dikelompokkan menjadi dua bagian besar berdasarkan jenisnya, yaitu: 

1. Program Informasi (News) 

Program informasi adalah segala jenis siaran yang tujuannya untuk 

memberikan tambahan pengetahuan atauinformasi kepada 

khalayak/audien.Program informasi dapat dibagi menjadi dua bagian besar 

yaitu beritakeras (hard news) dan berita lunak (soft news). 

a. Berita Keras atau hard news adalah segala informasi penting dan 

atau menarik yang harus segeradisiarkan oleh media penyiaran 

karena sifatnya yang harus segera ditayangkan agar dapat 

diketahuikhalayak audien secepatnya.Berita keras dapat dibagi ke 

dalam beberapa bentuk berita yaitu : 
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a) Straight news berarti berita ‘langsung’ (straight), maksudnya 

suatu berita yang singkat (tidak detail)dengan hanya 

menyajikan informasi terpenting saja yang mencakup 5W+1H 

(who, what, where, when,why dan how) terhadap suatu 

peristiwa yang diberitakan. 

b) Feature, adalah berita ringan namun menarik. Pengertian 

‘menarik’ disini adalah informasi yang lucu,unik, aneh, 

menimbulkan kekaguman dan sebagainya. 

c) Infotainment, adalah salah satu bentuk berita keras karena 

memuat informasi yang harus segeraditayangkan. 

b. Berita lunak atau soft news adalah segala informasi yang penting 

dan menarik yang disampaikan secaramendalam (indepth) namun 

tidak bersifat harus segera ditayangkan. 

Program yang masuk ke dalam berita lunak ini adalah : 

a) Current Affair, adalah program yang menyajikan informasi 

yang terkait dengan suatu berita pentingyang muncul 

sebelumnya namun dibuat secara lengkap dan mendalam. 

b) Magazine, adalah program yang menampilkan informasi ringan 

namun mendalam atau dengan katalain magazine adalah feature 

dengan durasi yang lebih panjang. 

c) Dokumenter, adalah program informasi yang bertujuan untuk 

pembelajaran dan pendidikan namundisajikan dengan menarik. 
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d) Talk Show, adalah program yang menampilkan satu atau 

beberapa orang untuk membahas suatu topik tertentu yang 

dipandu oleh seorang pembawa acara (host). 

2. Program Hiburan (entertainment) 

Program hiburan adalah segala bentuk siaran yang bertujuan untuk 

menghibur audience dalam bentuk lagu,musik, cerita dan permainan. Program 

yang termasuk dalam kategori hiburan adalah drama, musik danpermainan 

atau game. 

a. Drama adalah pertunjukan (show) yang menyajikan cerita mengenai 

kehidupan masyarakat setelahditimpa bencana alam dahsyat, misalnya 

gempa bumi longsor atau tsunami. Program televisi yangtermasuk dalam 

program drama adalah sinema elektronik (sinetron) dan film. 

a) Sinetron merupakan drama yang menyajikan cerita dari berbagai 

tokoh secara bersamaan. 

b) Film, yang dimaksud film disini adalah film layar lebar yang 

dibuat oleh perusahaan-perusahaan film. 

b. Musik, program musik dapat ditampilkan dalam dua format yaitu 

videoklip atau konser. Program music berupa konser dapat dilakukan di 

lapangan (outdoor) ataupun di dalam studio (indoor). 

c. Permainan atau game show merupakan suatu bentuk program yang 

melibatkan sejumlah orang baiksecara individu ataupun kelompok (team) 

yang saling bersaing untuk mendapatkan sesuatu.Program permainan 

dapat dibagi menjadi tiga jenis yaitu : 
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a) Quiz Show, merupakan bentuk program permainan yang paling 

sederhana dimana sejumlah pesertasaling bersaing untuk 

menjawab sejumlah pertanyaan. 

b) Ketangkasan, peserta dalam permainan ini harus menunjukkan 

kemampuan fisik atau ketangkasannyauntuk melewati suatu 

halangan atau rintangan atau melakukan suatu permainan yang 

membutuhkanperhitungan dan strategi. 

c) Reality Show, sesuai dengan namanya maka program ini mencoba 

menyajikan suatu situasi sepertikonflik, persingan atau hubungan 

berdasarkan realitas yang sebenarnya. 

Selain pembagian jenis program berdasarkan skema di atas, terdapat 

pula pembagian program berdasarkanapakah suatu program itu bersifat faktual 

atau fiktif (fictional). Program faktual antara lain meliputi program 

berita,documenter, atau reality show. Sementara program yang bersifat fiktif 

antara lain program drama atau komedi. 

Fred Wibowo dalam bukunya Teknik Produksi Program Televisi 

(2009:82), juga memberikan definisi bahwa program talk show adalah 

programpembicaraan tiga orang atau lebih mengenai suatu 

permasalahan.Dalamprogram ini masing tokoh yang diundang dapat saling 

berbicaramengemukakan pendapat dan presenter bertindak sebagai moderator 

yangkadang-kadang juga melontarkan pendapat atau membagi pembicaraan. 

Program talk show sebetulnya program yang dapat memperkaya 

wawasanpenonton akan suatu permasalahan. Namun, tetap saja program 
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tersebut tidakmenarik jika tidak dilakukan upaya-upaya untuk membuat 

program menjadimenarik. Kunci utama dari kesuksesan program talk show ini 

adalahkemampuan moderator dalam hal ini presenter dalam mengendalikan 

dan menjaga pembicaraan agar tetap segar, tetapi bisa jadi tegang juga. Tentu 

saja topik dan pemilihan tokoh yang saling berhadapan dalam topik tersebut 

akanmenjadikan perdebatan sangat menarik. Oleh karena itu perencanaan 

jugamerupakan bagian yang penting. 

Program talk show ini dapat menjadi program yang membosankan, 

apabila tidak dilakukan upaya-upaya yang membuat program ini 

menarik.Daya tarik program talk show ini terletak pada topik pembicaraan 

ataupermasalahan yang dibicarakan.Dalam hal ini, ada tiga kategori 

untukmengetahui sampai seberapa jauh permasalahan itu menarik.Pertama, 

masalahitu merupakan masalah yang sedang menjadi pergunjingan di 

masyarakat ataumasalah yang sedang hangat di masyarakat.Kedua, masalah 

itu mengandungkontroversial dan konflik diantara masyarakat.Ketiga, masalah 

itu menyangkutatau bersangkut-paut dengan kepentingan masyarakat banyak 

dan masyarakatmembutuhkan informasi serta jawaban yang jelas mengenai 

permasalahantersebut. 

Selain permasalahan menarik, program talk show juga 

harusmenghadirkan tokoh yang menarik. Ada tiga kategori tokoh yang 

menarik,yang pertama adalah ia adalah public figure atau idola (panutan) 

masyarakat.Kedua, salah satu tokoh yang paling ahli atau dianggap paling 

menguasaibidang atau permasalahn.Ketiga, tokoh yang kontroversi, kritis dan 
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vokal.Pembicaraan akan menjadi hangat, menarik dan penuh tantangan lewat 

tokoh-tokohsemacam itu. Daya tarik dalam program talk show ini di samping 

topic dan tamu tokoh yang menarik, adalah pertanyaan-pertanyaan cerdas dan 

humor dari presenter. 

Program talk show ini juga akan menarik apabila presenter 

yangmembawakan dan memoderatori program ini menarik. Mampu 

mengimbangipembicaraan para tokoh.Hal itu hanya terjadi jika presenter juga 

menguasai bidangnya dan dapat mengajukan pertanyaan atau menyajikan 

permasalahansecara menarik. Presenter yang tidak menguasai permasalahan 

dalam programacara semacam ini hanya akan menurunkan suasana, membuat 

acara tidakhidup dan membosankan. Tentu saja kemampuan sedemikian ini 

bukan hanyabakat, melainkan juga latihan, eksperimen dan pengalaman 

sambil tak hentihentiterus belajar memperbaiki kemampuan maupun 

kecerdasan. 

 

2.4 Pemirsa sebagai Audiens 

Audiens merupakan sekumpulan orang yang menjadi pembaca, pendengar, 

penonton, dan pemirsa berbagai media atau komponen beserta isinya, seperti 

pendengar radio atau penonton televisi. Di dalam media, audiens dapat 

diartikan sebagai pasar dan program yang disajikan merupakan produk yang 

ditawarkan.Pada awalnya, sebelum media massa ada, audiens adalah 

sekumpulan penonton drama, permainan dan tontonan. Setelah ada kegiatan 
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komunikasi massa, audiens sering diartikan sebagai penerima pesan-pesan 

media massa. 

McQuail (1987) menyebutkan beberapa konsep alternatif tentang audiens 

sebagai berikut: 

1. 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. 

2. 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. 

3. 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. 
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4. Audiens sebagai pasar. Konsep audiens diartikan sebagai konsumen 

media dan sebagai audiens (penonton, pembaca, pendengar, atau 

pemirsa) iklan tertentu. Pendekatan sosial ekonomi sangat menonjol 

untuk mengkaji konsep ini. 

Permulaan konsep, khalayak menunjukkan adanya sekelompok pendengar 

atau penonton yang memiliki perhatian, reseptif, tetapi relatif pasif yang 

terkumpul dalam latar yang kurang lebih bersifat publik.Hal ini terutama 

berlaku pada saat mobilitas, individualisasi, dan berlpatgandanya penggunaan 

media.Kedua, munculnya media baru yang telah memperkenalkan sejumlah 

bentuk baru perilaku, melibatkan interaktivitas dan pencarian, alih – alih 

menonton atau mendengarkan saja. Ketiga, batasan antara produsen dan 

khalayak telah menjadi kabur karena alas an yang telah diberikan sebelumnya.  

Terdapat cara lain untuk mencirikan jenis – jenis khalayak yang berbeda 

yang muncul seiring dengan perubahan media dan waktu. Nightingale (2003) 

mengajukan tipologi baru yang menangkap fitur utama dari keragaman yang 

baru, menyatakan empat jenis sebagai berikut: 

a. Khalayak sebagai “kumpulan orang – orang”. Utamanya, kumpulan ini 

diukur ketika menaruh perhatian pada tampilan media atau produk 

tertentu pada waktu yang ditentukan. Inilah yang dikenal sebagai 

“penonton”. 

b. Khalayak sebagai “orang – orang yang ditujukan”. Merujuk pada 

kelompok orang yang dibayangkan oleh komunikator serta kepada 
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siapa konten dibuat. Hal ini juga diketahui sebagai khalayak yang 

“terlibat” atau “interpelasi”.  

c. Khalayak sebagai “yang berlangsung”. Pengalaman penerimaan 

sendirian atau dengan orang lain sebagai peristiwa interaktif dalam 

kehidupan sehari – hari, berlangsung dalam konteks tempat atau fitur 

lain. 

d. Khalayak sebagai “pendengar” atau “audisi”. Utamanya merujuk pada 

pengalaman khalayak yang berpartisipasi, ketika khalayak ditempelkan 

di dalam sebuah pertunjukan atau diperbolehkan untuk berpartisipasi 

melalui alat yang jauh atau memberikan respon di saat yang 

bersamaan.  

Terdapat beberapa kemungkinan lain untuk mendefinisikan jenis khalayak 

yang berbeda, tergantung pada media yang terkait dan perspektif yang 

diterapkan. Internet memberikan jenis baru hubungan komunikatif yang tidak 

sesuai dengan tipologi yang telah diciptakan untuk komunikasi massa. 

2.4.1 Khalayak Asli 

Karakteristik khalayak asli : 

1. Merencanakan dan mengatur kegiatan menonton dan mendengarkan 

sebagaimana pula pertunjukan itu sendiri. 

2. Peristiwa dengan karakter yang public dan populer. 

3. Konten penampilan yang sekuler (karenanya tidak religius) untuk 

hiburan, pendidikan, dan pengalaman emosional yang termediasi. 

4. Tindakan pilihan dan perhatian individual yang sukarela. 
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5. Spesialisasi dari peranan pengarang, penampil, dan penonton. 

6. Lokasi fisik dari penampilan dan pengalaman penonton 

2.4.2 Khalayak sebagai Pasar 

Karakteristik khalayak sebagai pasar : 

1. Khalayak merupakan kumpulan dari banyak konsumen, baik 

konsumen nyata maupun konsumen potensial.  

2. Anggota khalayak tidak saling berkaitan satu sama lain dan tidak 

memiliki identitas diri bersama. 

3. Batasan yang ditentukan kepada khalayak umumnya berdasarkan 

kriteria sosial – ekonomi.  

4. Khalayak adalah objek pengaturan dan kontrol oleh media. 

5. Pembentukannya bersifat sementara. 

6. Kepentingan public adalah sesuatu yang dinomorduakan. 

7. Hubungan khalayak dengan media adalah saling perhitungan dan 

bukan berdasarkan moral.13 

 

 

2.5 Persepsi Audiens tentang Tayangan Televisi 

  Persepsi adalah proses internal yang memungkinkan kita memilih, 

mengorganisasikan, dan menafsirkanrangsangan dari lingkungan kita dan 

proses tersebut mempengaruhi perilaku kita. Dalam bukunya Dedy Mulyana, 

Brian Fellows mendefinisikan bahwa persepsi adalah proses yang 

                                                             
13 McQuail, Denis. McQuail Mass Communication Theory, 6th ed. Jakarta: Selamba Humanika, 

2011. 144 - 148 
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memungkinkan suatu organisme menerima dan menganalisisinformasi. 

Persepsi adalah inti komunikasi, sedangkan penafsiran (interpretasi) adalah 

inti persepsi, yang identik denganpenyandian balik (decoding).Persepsi 

meliputi penginderaan (sensation)melalui alat-alat indera kita (yakni 

inderaperaba, penglihatan, penciuman, pengecap dan indera pendengar), atensi 

dan interpretasi.Sensasi merujuk pada pesanyang dikirimkan ke otak lewat 

penglihatan, pendengaran, sentuhan, penciuman dan pengecapan. Reseptor 

inderawi mata,telinga, kulit dan otot, hidung dan lidah adalah penghubung 

antara otak manusia dan lingkungan sekitar.14 Berikut ini adalah beberapa 

definisi tentang persepsi dari beberapa ahli:15 

a. Persepsi didefinisikan sebagai cara organisme memberi makna (John 

R. Wenburg Wiliam W. Wilmot). 

b. Persepsi adalah proses menafsirkan informasi inderawi (Rudolph F. 

Verderber). 

c. Persepsi didefinisikan sebagai interpretasi bermakna atas sensasi 

sebagai representative objek eksternal, persepsi adalah pengetahuan 

yang tampak mengenai apa yang ada di luar sana (J. Cohen). 

Persepsi terdiri dari tiga tahap yaitu seleksi, organisasi dan 

penafsiran.Yang dimaksud dengan seleksi sebenarnyamencakup sensasi 

dan perhatian, sedangkan organisasi melekat pada penafsiran, yang dapat 

di definisikan sebagaimeletakkan suatu rangsangan bersama rangsangan 

                                                             
14 Dedy Mulyana, Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002, 

167-168 
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lainnya sehingga menjadi keseluruhan yang bermakna.Ketiga 

tahaptersebut berlangsung nyaris serempak. 

a. Perhatian (Attention) 

Faktor yang sangat mempengaruhi persepsi yakni: Attentions 

(perhatian) yaitu proses mental ketika stimuli atau rangkaian stimuli 

menjadi menonjol dalam kesadaran pada saat stimuli lainnya melemah. 

Demikian definisi yang diberikan oleh Kenneth E. Andersen, perhatian 

terjadi bila kita mengkonsentrasikan diri pada salah satu alat indera kita, 

dan mengesampingkan masukan-masukan melalui alat indera yang lain.16 

Perhatian berarti sebelum manusia merespon, manusia merespons 

atau menafsirkan objek atau kejadian atau rangsangan apapun, manusia 

atau kita terlebih dahulu memperhatikan kejadian atau rangsangan 

tersebut. Jadi persepsi mensyaratkan kehadiran suatu objek untuk 

dipersepsi, termasuk orang lain atau diri sendiri. Dalam banyak kasus, 

rangsangan yang menarik perhatian, cenderung dianggap lebih penting 

daripada yang tidak menarik perhatian.Rangsangan seperti itu cenderung 

dianggap penyebab kejadian-kejadian berikutnya.Ini juga berlaku untuk 

manusia, orang yang paling diperhatikan cenderung dianggap paling 

berpengaruh. Kita cenderung menonton program atau acara di televisi 

tertentu, hal-hal seperti ini akan menentukan kita untuk menaruh 

perhatian. Pada tahap perhatian setiap individu dalam memberikan 

perhatian terhadap suatu stimuli dipengaruhi oleh dua faktor yaitu: 

                                                             
16 Jalaludin Rakhman, Psikologi Komunikasi. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001, 52 
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Faktor situasional yang lebih menitikberatkan pada apa yang ada pada 

stimuli itu sendiri dan faktor proposal yangberasal dari individu itu sendiri, 

dan faktor yang ada pada stimuli antara lain ukuran, arahan kontras, warna 

bentuk, danposisi. Perhatian rangsangan terbagi dalam dua faktor ( 

persepsi bersifat selective) yaitu: 

1. Faktor internal 

Faktor-faktor sosial, budaya, biologis, pisiologis, dan psikologis 

2. Faktor eksternal 

Yakni atribut-atribut objek yang dipersepsikan seperti gerakan intensitas, 

kontras, kebaruan, dan perulanganobjek yang dipersepsikan. 

b. Penafsiran (Interpretation) 

Sebuah perhatian dalam tahap interpretasi mengandung makna dan 

persepsi pada tahap ini terjadi proses penyederhanaan, pengolahan, serta 

penyusunan. 

 Persepsi menurut Alie Djahri adalah merupakan proses dimana 

rangsangan terhadap alat indera mendapat makna lain pengertian. Dalam 

proses inilah segala macam pengalaman atas objek, peristiwa, atau hal-hal 

lain ditafsirkan dan disimpulkan sehingga menjadi informasi kegiatan 

proses ini melibatkan unsur-unsur seperti harapan, motivasi, dan 

memori.17 Persepsi ditentukan oleh faktor-faktor sebagai berikut: 

1. Latar belakang budaya 

2. Pengalaman masa lalu 

                                                             
17 Ali Djahri, Modul Psikologi Komunikasi. Jakarta: Fisip UI, 1992, 27 
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3. Nilai yang dianut 

4. Bentuk yang berkembang. 

Persepsi terbagi menjadi dua, yaitu persepsi terhadap objek (lingkungan 

fisik) dan persepsi terhadap manusia.Persepsi terhadap objek atau lingkungan 

fisik melalui lambang-lambang fisik, sedangkan persepsi terhadap manusia 

melalui lambang-lambang verbal dan non-verbal.Manusia lebih sulit dan 

kompleks, karena manusia bersifat dinamis.Persepsi terhadap objek 

menanggapi sifat-sifat luar, sedangkan persepsi terhadap orang menanggapi 

sifat-sifat luar dan dalam (seperti perasaan, motif, harapan, keyakinan, dan 

sebagainya).Kebanyakan objek tidak mempersepsikan kita ketika kita 

mempersepsikan objek-objek itu.Akan tetapi orang mempersepsi kita pada 

saat kita mempersepsi mereka. Dengan kata lain persepsi terhadap manusia 

bersifat interaktif. Objek tidak bereaksi, sedangkan manusia bereaksi. Dengan 

kata lain objek bersifat statis, sedangkan manusia bersifat dinamis. Oleh 

karena itu, persepsi terhadap manusia dapat berubah dari waktu ke waktu dan 

lebih cepat dari pada persepsi terhadap objek. 

Persepsi sosial atau persepsi orang terhadap orang lain adalah proses 

menangkap arti objek-objek sosial dan kejadian-kejadian yang kita alami 

dalam lingkungan kita. Manusia bersifat emosional, sehingga penilaian 

terhadap mereka mengandung risiko.Persepsi saya terhadap anda 

mempengaruhi persepsi anda terhadap saya dan pada gilirannya persepsi anda 

terhadap saya juga mempengaruhi saya terhadap anda.begitu seterusnya. 
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Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda mengenai realitas di 

sekelilingnya.Karena setiap orang mempunyai persepsi yang berbeda terhadap 

lingkungan sosialnya. Sebelum seseorang terkena pesan-pesan dari suatu 

media, maka ia harus menjadi bagian dari khalayak sasaran tayangan tersebut. 

Tahap ini dinamakan media exposure (pengenaan media).Setelah seseorang 

terekspos terhadap suatu media, tahap paling awal dalam penerimaan pesan 

adalah sensasi. Sensasi merupakan suatu proses menangkap stimuli oleh alat 

indera sehingga manusia dapat memperoleh pengetahuan dan kemampuan 

untuk berinteraksi dengan dunianya tempat dimana manusia harus memiliki 

awarness terhadap sesuatu. Lalu berlanjut pada tahap interpretasi. Pada tahap 

ini individu selalu memberi makna terhadap objek yang dipersepsikan akan 

mendapat kognisi. Kognitif terjadi bila terjadi perubahan pada apa yang 

diketahui, difahami, atau dipersepsikan khalayak. 

c.  Pengetahuan  

Kognitif terjadi pada diri komunikan yang sifatnya informatif bagi dirinya.44 

Media massa membantu khalayak dalam mempelajari informasi yang bermanfaat, 

dengan media massa khalayak mendapatkan informasi tentang dunia luar. Bagi 

individu tersebut, kognisi yaitu gambaran yang lengkap dari objek yang akan 

disimpan dalam ingatan dan kognisi merupakan tahap akhir dari persepsi.18 

 

2.6 Definisi Konsep 

2.6.1 Persepsi 

                                                             
18Elvinaro Ardianto dan Lukiati Komala Erdinaya, Komunikasi Massa Suatu Pengantar. Bandung: 

Simbiosa Rekatama Media, 25 
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Pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang 

diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan.Persepsi 

ialah memberikan makna pada stimuli inderawi (sensory stimuli).Hubungan 

sensasi dengan persepsi sudah jelas.Sensasi adalah bagian dari 

persepsi.Walaupun begitu, menafsirkan makna informasi inderawi tidak hanya 

melibatkan sensasi, tetapi juga atensi, ekspektasi, motivasi, dan memori. 

 

a. Perhatian (Attention) 

Perhatian adalah dimana pada tahap ini komunikan melihat dan 

mendengar stimuli-stimuli yang ditampilkan.Sehingga audiens mampu 

memperkirakan reaksi komunikasi.Pada operasionalisasi konsep, indikator 

yang digunakan untuk persepsi perhatian. 

b. Penafsiran (Interpretasi) 

Dalam tahap interpretasi mengandung makna dan persepsi pada tahap ini 

terjadi proses penyederhanaan,pengolahan, serta penyusunan. Pada 

operasionalisasi konsep, indikator yang digunakan untuk persepsi 

penafsiran (interpretasi), meliputi pemahaman atau penafsiran darisebuah 

perhatian tentang keseluruhan program yang diteliti. 

c. Pengetahuan (Kognitif) 

Kognitif terjadi pada diri komunikan yang sifatnya informatif bagi 

dirinya.Pada operasionalisasi konsep,indikator yang digunakan untuk 

persepsi pengetahuan (kognitif)meliputi pengetahuan dari sebuah 

perhatian yang diamati. 
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Maka dari itu penulis mengharapkan dari ke tiga (3) dimensi ini akan 

adanya perubahan atau mempengaruhi sikap komunikan/audiens. Persepsi 

merupakanunsur yang penting yang akan menunjang sikap positif terhadap 

suatu masalah, maka diharapkan akan terdapattindakan dan tingkah laku yang 

cenderung sejalan dengan sikap positif tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


