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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Kajian Teori 

1. Komunikasi 

Komunikasi berasal dari kata (bahasa) latin Communis yang berarti umum 

(common) atau bersama. Apabila kita berkomunikasi, sebenarnya kita sedang 

berusaha menumbuhkan suatu kebersamaan (commonnes) dengan seseorang. 

Komunikasi sebagai transaksi. Transaksi yang dimaksudnya bahwa komunikasi 

merupakan suatu proses dimana komponen-komponenya saling terkait dan 

bahwa para komunikatornya beraksi dan bereaksi sebagai suatu kesatuan dan 

keseluruhan. Dalam setiap proses transaksi, setiap elemen berkaitan secara 

integral dengan elemen lain.
14

 

Komunikasi adalah proses penyampaian perubahan energi dari suatu 

tempat ke tempat lain seperti dalam sistem saraf atau penyampaian gelombang-

gelombang suara. Penyampaian atau penerimaan signal atau pesan oleh 

organisme, pesan yang disampaikan. Teori komunikasi merupakan proses yang 

dilakukan untuk pengaturan-pengaturan signal-signal yang disampaikan.
15

 

Komunikasi adalah proses sosial di mana individu-individu menggunakan 

simbol-simbol untuk menciptakan dan menginterpretasikan makna dalam 

lingkungan mereka.
16

 Pandangan kita akan komunikasi juga mencakup 

komunikasi tatap muka maupun komunikasi dengan menggunakan media. 

Pandangan seperti ini harus mempunyai perspektif diantaranya : sosial, proses, 

simbol, makna, dan lingkungan. Sosial adalah komunikasi selalu melibatkan 

manusia serta interaksi. Keduanya memainkan peranan yang penting dalam 

proses komunikasi. Ketika komunikasi dipandang secara sosial, komunikasi 

selalu melibatkan dua orang yang berintekrasi dengan berbagai niat, motivasi 

dan kemampuan. Proses adalah komunikasi yang bersifat berkesinambungan dan 

                                                           
14

 Tommi Suprapto, Pengantar Teori Komunikasi, (Yogyakarta: Media Pressindo, 2006), 

h.5 
15

 Jalaluddin Rachmat, Psikologi Komunikasi, (Bandung : PT.Remaja Rosdakarya,2013). 
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16

 Richard West, Lynn H.Turner. Teori Komunikasi (Jakarta: Salemba Humaika, 2008), h. 5 
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tidak memiliki akhir. Simbol adalah sebuah label arbitter atau representasi dari 

fenomena. Lingkungan adalah situasi atau konteks dimana komunikasi terjadi. 
17

 

Terdapat tiga dimensi konseptual dala teori komunikasi, yaitu:
18

 

1) Tingkat Observasi atau derajat keabstarakannya. 

2) Tingkat Kesengajaan. 

3) Tingkat Keberhasilan dan diterimanya pesan. 

2. Audiens 

Audiens adalah sekumpulan orang yang menjadi pembaca, pendengar , 

pemirsa diberbagai media, dengan pengertian seperti itu, tampaknya akan kecil 

cakupan yang tersedia bagi berbagai teori audiens lainnya. Sekalipun demikian 

arti yang nampaknya sederhana itu mengandung berbagai cara yang berbeda 

untuk mengkaji kumpulan dan variasi itu sepanjang waktu dan diantara berbagai 

tempat dalam realitas dan konsepsi audiens.
19

 Audiens televisi adalah pendengar 

dan melihat dari layar televisi itu sendiri atau yang terjadi sasaran komunikasi 

televisi adalah siaran tersebut. Audiens memiliki berbagai macam konsep, 

dimana konsep tersebut dapat mudah dimengerti dalam kaitannya dengan dalil 

awal tentang dikualitasnya. 

Dengan kata lain, yang dimaksud audiens untuk televisi adalah pendengar. 

Sementara sifat audiens adalah karakter yang dimiliki audiens, dimana setiap 

audiens memiliki karakter atau sifat yang berbeda-beda. Sasaran komunikasi 

massa melalui media televisi siaran komunikasi dapat dikatakan efektif apabila 

penyiar mampu membuat audiens terpikat perhatiannya, tertarik terus minatnya, 

mengerti, tergerak hatinya dan melakukan kegiatan apa yang diinginkan audiens 

tersebut.
20

 Dalam proses komunkasi massa unsur audiens banyak diteliti karena 

sasaran yang kompleks ini menyangkut berbagai segi sosiologi, psikologi, 

edukatif, cultural, dan bahkan politik dan ekonomis. 
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Berikut ini adalah sifat-sifat audiens televisi yang turut menentukan gaya 

bahasa. 

1. Heterogen  

Heterogen adalah salah satu sifat yang dimiliki audiens, banyak audiens 

yang memiliki sifat heterogen, audiens yang memiliki sifat heterogen dapat 

ditemukan diberbagai tempat, seperti dikota, didesa, dirumah, dipos tentara, 

asrama, warung kopi, dan sebagainya. Audiens yang memiliki sifat heterogen 

berbeda dalam jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan dan taraf kebudayaan. 

Sebagai seorang penyiar kita harus mampu mengenali sifat-sifat 

audiens kita, hal ini dapat kita ketahui dari pengalaman, keinginan, dan 

kebiasaan audiens. Seperti dikatakan bahwa audiens tidak mungkin meminta 

kepada pembicara untuk mengulangi sesuatu perkataan atau kalimat yang ia 

tidak mengerti. Hal ini disebabkan karena audiens tidak dapat melihat si 

pembicara dan si pembicara tidak dapat melihat audiens.  

Lain hal nya dengan hadirin dalam suatu pertemuan, hadirin yang 

mengangguk dapat dimengerti oleh pembicara sebagai tanda bahwa mereka 

setuju dengan uraian si pembicara dan saat hadirin menggelengkan kepala 

kepada pembicara berarti audiens tidak setuju terhadap hal yang disampaikan 

pembicara, mengerutkan kening berarti tidak mengerti, mengantuk berarti isi 

uraian tidak menarik.
21

 

2. Pribadi 

Pribadi adalah salah satu sifat dari audiens dimana sifat ini berbeda 

dengan sifat heterogen, sifat heterogen terdapat diberbagai tempat sedangkan 

sifat audiens pribadi umumnya dirumah-rumah, dengan demikian 

penyampaian informasi kepada audiens yang memiliki sifat pribadi akan lebih 

mudah dimengerti oleh audiens. Seperti telah diterangkan dimuka. Dalam hal 

seperti itu tentu membuat penyiar berbicara dengan semangat dan berapi-api 

saat menyampaikan informasi kepada audiens.
22
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3. Aktif 

Pada awalnya para ahli komunikasi mengira bahwa audiens radio 

sifatnya pasif, ternyata tidak demikian, hal ini terbukti dari hasil penelitian 

yang dilakukan oleh Wilbur Schramm, Paul Lazarfeld dan Raymond Bauer. 

Mereka berpendapat bahwa audiens sebagai sasaran komukasi massa jauh 

dari pasif, audiens bersifat aktif apabila mereka menemukan sesuatu yang 

menarik dari sebuah stasiun radio mereka akan aktif berfikir, aktif melakukan 

interpretasi. Mereka akan bertanya-tanya kepada dirinya, apakah yang 

diungkapkan oleh seorang penyiar atau seorang penceramah radio atau 

pembaca berita benar atau tidak.
23

 

4. Selektif 

Audiens dikatakan memiliki sifat selektif apabila ia dapat memilih 

program siaran radio yang mereka sukai. Dengan memutar knop jarum 

gelombang pada pesawat radionya, audiens dapat mencari apa yang 

disenanginya, baik siaran dalam negeri maupun luar negeri. Begitu banyak 

stasiun radio siaran, tidak terhitung sudah, dengan aneka jenis acara siarannya 

masing-masing berlomba untuk mengikat perhatian audiens, sudah tentu akan 

sia-sialah isi siaran yang diberikan itu.
24

  

Dari pendapat para ahli diatas maka dapat disimpulkan bahwa kepuasan 

audiens dengan indikator berikut : 

1. Memberikan pelayanan dengan keramahan, kesediaan dalam memberikan 

informasi. 

2. Penyiar mempunyai gaya bahasa yang baik dan suara yang dapat menarik dan 

memberikan kepuasan sendiri terhadap audiens. 

3. Berusaha menyesuaikan jam siaran yang disajikan sesuai dengan keadaan 

audiens. 

4. Keakuratan informasi yang diberikan audiens. 

5. Memutar lagu-lagu yang populer dan sesuai dengan permintaan audiens. 

6. Iklan yang ditayangkan sesuai dengan kebutuhan audiens. 

                                                           
23

 Ibid. h.90 
24
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3. Teori S-O-R 

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

semua berasal dari psikologi. Jika kemudian menjadi teori komunikasi tidak 

mengherankan, karena objek material dari psikologi dan komunikasi adalah 

sama yaitu manusia yang jiwanya meliputi komponen-komponen sikap, opini, 

perilaku, pengetahuan, perhatian dan penafsiran.
25

 Teori ini mendasarkan asumsi 

bahwa penyebab terjadinya perubahan perilaku tergantung kepada kualitas 

rangsang (stimulus) yang berkomunikasi dengan organisme. 

Menurut stimulus respons ini, efek yang ditimbulkan adalah reaksi khusus 

terhadap stimulus khusus, sehingga seseorang dapat mengharapkan dan 

memperkirakan antara pesan dan reaksi komunikan. Jadi unsur-unsur dari model 

ini adalah : 

1. Pesan (Stimulus, S) 

2. Komunikan (Organism, O) 

3. Efek (Response, R) 

Elemen-elemen dari model ini adalah pesan (stimulus), komunikan 

(organism), efek (response). Model S-O-R dapat digambarkan sebagai berikut: 

Gambar 2.1 

Teori S-O-R 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Sobur; 2013 : 446 
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Proses diatas mengambarkan perubahan sikap dan bergantung kepada 

proses yang terjadi pada individu. Stimulus yang diberikan kepada organisme 

dapat diterima atau dapat ditolak. Jika pada proses selanjutnya terhenti. Ini 

berarti stimulus tersebut tidak efektif dalam mempengaruhi organisme, maka 

tidak ada perhatian (attention) dari organisme.  

Jika stimulus diterima oleh organisme berarti adanya komunikasi dan 

perhatian dari organisme, dalam hal ini stimulus efektif dan ada reaksi. Langkah 

selanjutnya adalah jika stimulus telah mendapat perhatian dari organisme, 

kemampuan dari organisme inilah yang dapat melanjutkan proses berikutnya. 

Pada langkah berikutnya adalah organisme dapat menerima secara baik apa yang 

telah diolah sehingga dapat terjadi kesediaan dalam mengubah sikap.  

Dalam perubahan sikap dapat dilihat bahwa sikap dapat berubah hanya 

jika rangsangan yang diberikan melebihi rangsangan semula. Perubahan berarti 

bahwa stimulus yang diberikan dapat dapat meyakinkan organisme, dan 

akhirnya secara efektif dapat merubah sikap.
26 

4. Persepsi 

a. Defenisi Persepsi 

Persepsi adalah proses internal yang memungkinkan kita memilih, 

mengorganisasikan dan menafsirkan rangsangan dari lingkungan kita, dan 

proses tersebut mempengaruhi perilaku kita.
27

 Menurut Brian Fellow, 

persepsi merupakan proses yang memungkinkan suatu organisme menerima 

dan menganalisi informasi. Sedangkan menurut Jenifer Foller persepsi 

merupakan proses mental yang digunakan untuk mengenali rangsangan.
28

 

Dalam perspektif ilmu komunikasi, persepsi bisa dikatakan sebagai inti 

komunikasi, sedangkan interprestasi adalah inti dari persepsi, yang identik 

dengan penyandingan balik dalam proses komunikasi. Hal ini tampak jelas 

pada definisi Jhon R Wenburg dan William W Wilmot : “persepsi 

didefinisikan sebagai cara organisme memberikan makna”, atau d definisikan 

                                                           
26

 Alex Sobur, Psikologi Umum dan Lintas Sejarah (Bandung: Pustaka Setia, 2013), h. 447 
27

 Dedy Mulyana. Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar. (Bandung : PT. Remaja 

Rosdakarya,2009) 
28

 Ibid, h.180 
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Rudolf F. Verderber: ”persepsi adalah proses menafsirkan informasi 

inderawi
29

. Persepsi secara epitimologis, persepsi atau dalam bahasa inggris 

perception dari percipere yang artinya menerima dan mengambil. Persepsi 

dalam arti sempit ialah penglihatan, bagaimana cara seseorang melihat 

sesuatu. Sedangkan dalam arti luas adalah pandangan atau pengertian yaitu 

bagaimana cara seseorang memandang atau mengartikan sesuatu.
30

 

Persepsi adalah pengalaman tentang objek, pariwisata, atau hubungan-

hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan 

pesan. Persepsi ialah memberikan makna pada stimulus inderawi. Hubungan 

sensasi sesuai dengan persepsi sudah jelas. Sensasi adalah bagian dari 

persepsi. Persepsi pada dasarnya merupakan suatu proses yang terjadi pada 

pengamatan seseorang. Persepsi bisa juga diartikan sebagai proses.
31

  

Pemahaman terhadap suatu informasi yang disampaikan oleh seseorang 

yang sedang berkomunikasi, berhubungan dengan bekerja sama, jadi setiap 

orang tidak terlepas dari proses persepsi. Kita biasanya menganggap bahwa 

kita bisa melihat hal-hal yang benar-benar terjadi atau nyata didunia sekitar 

kita. Kita mengira bahwa benda-benda yang kita lihat atau persepsi adalah 

hal-hal yang nyata, bagi setiap orang yang dipersepsikan adalah kenyataan. 
32

 

Alex Sobur membagi proses persepsi menjadi 3 tahap, yaitu: seleksi, 

interpretasi dan reaksi: 

a. Seleksi, adalah proses penyaringan oleh indra terhadap rangsangan dari 

luar, intensitas dan jenisnya dapat banyak atau sedikit. 

b. Interpretasi, yaitu proses mengorganisasikan informasi sehingga 

mempunyai arti bagi seseorang.  

Dalam fase ini ransangan yang diterima selanjutkan diorganisasikan 

dalam suatu bentuk. Interpretasi dipengaruhi oleh beberapa faktor, yakni 

pengalaman masa lalu, sistem nilai yang dianut, motivasi, kepribadian dan 
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kecerdasan. Namun persepsi juga bergantung pada kemampuan seseorang 

untuk mengadakan pengkategorian informasi yang diterimanya, yaitu 

proses mereduksi informasi yang kompleks menjadi sederhana. 

c. Reaksi, yaitu tingkah laku setelah berlangsung proses seleksi dan 

interpretasi.
33

 

Jadi, persepsi adalah melakukan seleksi, interpretasi dan pembulatan 

terhadap informasi yang sampai serta melakukan reaksi atas informasi 

tersebut.Berdasarkan pengertian yang diuraikan oleh para pakar, dapat 

disimpulkan bahwa persepsi adalah sesuatu proses pengorganisasian dan 

penafsiran rangsangan yang menyangkut hubungan manusia dengan 

lingkungannya yang diperoleh dengan pengindraan, sehingga memunculkan 

intrepretasi dari stimulus yang mengenainya, sehingga memunculkan makna 

tentang objek tersebut. Pada intinya persepsi dimulai dari stimuli dan 

kemudian di intrepretasikan. Input sensorik yang diterima oleh manusia 

merupakan data awal (mentah) yang kemudian diproses dan diolah kemudian 

di interpretasikan menjadi persepsi. Sebuah tayangan ditelevisi mengandung 

stimulus yang beragam. Keseluruhan penampakan seperti Pemilihan tokoh 

presenter, pengambilan gambar, efek suara, diterima oleh masing masing 

indera sehingga sebuah tayangan memunculkan makna di hati pemirsanya.
34

 

b. Faktor yang mempengaruhi persepsi 

Dalam proses persepsi individu tidak hanya menerima satu stimulus 

saja, tetapi individu menerima bermacam-macam stimulus yang datang dari 

lingkungan. Tetapi tidak semua stimulus akan diperhatikan atau akan diberi 

respon. Individu mengadakan seleksi terhadap stimulus yang mengenainya, 

dan disini berperannya perhatian. Sebagai akibat dari stimulus yang dipilihya 

dan diterima oleh individu, individu menyadari dan memberikan respon 

sebagai reaksi terhadap stimulus tersebut.
35
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Ada 4 faktor yang mempengaruhi persepsi yaitu :
36

 

1) Faktor Perhatian 

Perhatian yaitu proses mental ketika stimuli atau rangkaian stimuli 

menjadi menonjol dalam kesadaran disaat stimuli lainnya melemah. 

Perhatian terjadi jika kita mengkontrasikan pada salah satu alat indera kita 

dan mengesampingkan masuka-masukan melalui alat indera lain. Perhatian 

dibentuk oleh faktor internal dan eksternal. 

Adapun faktor eksternal terdiri dari : 

a) Intensitas stimuli  

Kita akam memperhatikan stimuli apa yang lebih menonjol dari yang 

lain. 

b) Gerakan. 

Seperti organisme yang lain manusia secara visual tertarik pada objek-

objek yang bergerak. intensitas stimuli. kita akan memperhatikan 

stimuli yang lebihmenonjol dari stimuli yang lain. 

c) Kebaruan (novelty) 

Hal-hal yang baru, yang luar biasa, yang berbeda, akan menarik 

perhatian. 

d) Perulangan 

Hal-hal yang disajikan berkali-berkali, bila disertai dengan sedikit 

variasi akan menarik perhatian. disini unsur familiarity (yang sudah kita 

kenal) berpadu dengan unsur novelty.  

Sedangkan faktor internal terdiri dari : 

a) Faktor biologis (kebutuhan dasar manusia), 

b) Faktor sosiopsikologis (sikap, kebiasaan dan kemauan). 

2) Faktor fungsional 

Faktor fungsional berasal dari kebutuhan, pengalaman masa lalu dan 

hal-hal lain yang termasuk apa yang kita sebut sebgai faktor-faktor 

personal.
37
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3) Faktor struktural 

Faktor struktural semata-mata dari sifat stimuli fisik dan efek-efek 

saraf yang ditimbulkannya pada system saraf individu.
38

 

4) Memori 

Memori menurut Schlessinger dan Groves adalah sistem yang 

berstruktur, yang menyebabkan organisme sanggup merekam fakta-fakta 

tentang dunia dan menggunakan pengetahuannya untuk membimbing 

perilakunya.
39

  

c. Proses Persepsi 

Menurut Alex Sobur salah satu pandangan yang dianut secara luas 

menyatakan bahwa psikologi, sebagai telaah ilmiah dengan unsur dan proses 

yang merupakan perantara ransangan diluar organisme dengan tanggapan 

fisik organisme sebagai cara manusia menangkap ransangan. Secara singkat 

persepsi dapat didefinisikan sebagai cara manusia menagkap ransangan. 

Kognisi adalah cara manusia memberi arti terhadap ransangan. Penalaran 

adalah proses sewaktu rangsangan dihubungkan dengan penalaran lainnya 

pada tingkat pembentukan psikologi. Perasaan adalah kondisi emosional yang 

dihasilkan oleh ransangan lain pada tingkat kognitif dan konseptual. Dari segi 

psikologi bahwa tingkah laku seseorang merupakan fungsi dari cara dia 

memandang. Oleh karena itu, untuk mengubah tingkah laku seseorang harus 

dimulai dari persepsinya. 

Dalam persepsi terdapat tiga komponen berikut 
40

 

1. Seleksi, adalah proses penyaringan oleh indra terhadap ransangan dari 

luar, dan jenisnya dapat banyak atau sedikit. 

2. Interpretasi, yaitu proses mengorganisir informasi sehingga mempunyai 

arti bagi seseorang. 

3. Interpretasi dan persepsi kemudian diterjemahkan dalam bentuk tingkah 

laku sebagai reaksi. 
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d. Jenis-jenis Persepsi 

Persepsi terbagi menjadi dua jenis yaitu persepsi terhadap obyek 

(lingkungan fisik dan persepsi terhadap manusia). Persepsi terhadap manusia 

lebih sulit dan kompleks karena manusia bersifat dinamis.
41

 

Perbedaanya adalah : 

1) Persepsi terhadap obyek melalui lambang-lambang fisik sedangkan 

persepsi manusia melalui lambang lambang verbal dan non verbal. 

2) Persepsi terhadap obyek menaggapi sifat-sifat luar sedangkan persepsi 

terhadap orang menanggapi sifat-sifat luar dan dalam (perasaan, motif, 

harapan dan sebagainya) 

e. Sifat Persepsi 

Beberapa hal yang patut kita pelajari menyangkut persoalan dalam 

persepsi ini, hal-hal tersebut sebagai berikut :
42

 

1. Persepsi berdasarkan pengalaman Pola-pola perilaku manusia berdasarkan 

persepsi mereka mengenai realitas (sosial) yang telah dipelajari 

(pengalaman). Ketiadaan pengalaman terdahulu dalam menghadapi suatu 

obyek jelas akan membuat seseorang menafsirkan obyek tersebut 

berdasarkan dugaan semata, atau pengalaman yang mirip. 

2. Persepsi bersifat selektif Alat indera kita bersifat lemah dan selektif 

(selective attention). Apa yang menjadi perhatian kita lolos dari perhatian 

orang lain, atau sebaliknya. Atensi kita pada suatu rangsangan merupakan 

faktor utama yang menentukan selektivitas kita atas rangsangan tersebut. 

3. Persepsi bersifat dugaan Oleh karena data yang kita peroleh mengenai 

objek lewat penginderaan tidak pernah lengkap, persepsi merupakan 

loncatan langsung pada kesimpulan. Seperti proses seleksi, langkah ini 

dianggap perlu karena kita tidak mungkin memperoleh seperangkat rincian 

yanng lengkap kelima indera kita. 

4. Persepsi bersifat evaluatif Tidak ada persepsi yang bersifat obyektif, 

karena masing-masing melakukan interpretasi berdasarkan pengalaman 
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masa lalu dan kepentingannya. Persepsi adalah suatu proses kognitif 

psikologis yang mencerminkan sikap, kepercayaan, nilai dan pengharapan 

persepsi bersifat pribadi dan subjektif yang digunakan untuk memaknai 

persepsi. 

5. Persepsi bersifat kontekstual Konteks merupakan salah satu pengaruh 

paling kuat. Konteks yang melingkungi kita ketika kita melihat seseorang, 

suatu objek atau suatu kejadian sangat mempengaruhi struktur kognitif, 

pengharapan dan oleh karenanya juga persepsi kita. 

5. Orang Tua 

Orang tua adalah ayah dan ibu seorang anak, baik melalui hubungan 

biologis maupun sosial, umumnya, orang tua memiliki peran penting dalam 

membesarkan anak, dan panggilan ibu/ayah dapat diberikan untuk perempuan/ 

pria yang bukan orang tua kandung dari seseorang yang mengisi peranan ini.
43

 

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa, “ Orang tua 

adalah ayah ibu kandung”. Selanjutnya A. H. Hasanuddin menyatakan 

bahwa,“Orang tua adalah ibu bapak yang dikenal mula pertama oleh putra 

putrinya”. Dan H.M Arifin juga mengungkapkan bahwa “Orang tua menjadi 

kepala keluarga”.  

Orang tua merupakan pendidik utama dan pertama bagi anak-anak mereka, 

karena dari merekalah anak mula-mula menerima pendidikan. Dengan demikian 

bentuk pertama dari pendidikan terdapat dalam keluarga. Pada umumnya 

pendidikan dalam rumah tangga itu bukan berpangkal tolak dari kesadaran dan 

pengertian yang lahir dari pengetahuan mendidik, melainkan karena secara kodrati 

suasana dan strukturnya memberikan kemungkinan alami membangun situasi 

pendidikan. Situasi pendidikan itu terwujud berkat adanya pergaulan dan 

hubungan pengaruh mempengaruhi secara timbal balik antara orang tua dan anak. 

Orang tua atau ibu dan ayah memegang peranan yang penting dan amat 

berpengaruh atas pendidikan anak-anaknya. Pendidikan orang tua terhadap anak-

anaknya adalah pendidikan yang didasarkan pada rasa kasih sayang terhadap 
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anak-anak, dan yang diterimanya dari kodrat. Orang tua adalah pendidik sejati, 

pendidik karena kodratnya. Oleh karena itu, kasih sayang orang tua terhadap 

anak-anak hendaklah kasih sayang yang sejati pula.  

6. Program 

Program televisi adalah bahan yang telah disusun dalam satu format sajian 

dengan unsur video yang ditunjang dengan unsur audio yang secara teknis 

memenuhi persyaratan layak siar serta telah memenuhi standar estetik dan aristik 

yang berlaku.
44

 Stasiun televisi setiap harinya menajikan berbagai jenis program 

yang jumlahnya sangat banyak dan jenisnya beragam.  

Berbagai jenis program itu dapat dikelompokan menjadi dua bagian 

berdasarkan jenisnya yaitu :
45

 

1. Program informasi 

Program informasi ditelevisi, sesuai dengan namanya, memberikan 

banyak informasi untuk memenuhi rasa ingin tahu penonton terhadap sesuatu 

hal. Program informasi adalah segala jenis siaran yang bertujuan untuk 

memberikan tambahan pengetahuan kepada audiens. Daya tarik dari program 

ini adalah informasi dan sekaligun menjadi nilai jual kepada audiens. 

Program informasi tidak selalu berita, tetapi segala bentuk penyajian 

informasi termasuk talk show (perbincangan), misalnya wawancara dengan 

artis. Program informasi dapat dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu:
46

 

a. Berita Keras (Hard News) 

Berita keras atau hard news adalah segala informasi penting dan 

menarik yang harus segera disiarkan oleh media penyiaran karena sifatnya 

yang harus segera ditanyangkan agar dapat diketahui audiens secepatnya. 

Hard news dapat berupa straight news, features, infotainment. 

b. Berita Lunak (Soft News) 

Soft news adalah segala informasi yang penting dan menarik yang 

disampaikan secara mendalam namun tidak bersifat harus segera 
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ditayangkan. Program yang termasuk dalam kategori ini adalah current 

affairs, magazine, dokumenter dan talk show. 

2. Program Hiburan 

Program hiburan adalah segala bentuk yang bertujuan untuk menghibur 

audiens dalam bentuk musik, lagu, cerita, dan permainan. Program yang 

termasuk dalam kategori hiburan adalah drama, permainan, dan 

pertunjukan.
47

 

a. Drama 

Drama adalah suatu karya sastra yang ditulis dalam bentuk dialog 

dan dengan maksud dipertunjukan oleh aktor. Drama merupakan semua 

bentuk tontonan atau pertunjukan yang mengandung cerita yang 

ditontonkan atau dipertunjukan didepan khalayak umum.  

b. Permainan 

Permainan adalah suatu bentuk program yang melibatkan sejumlah 

orang baik secara individu maupun kelompok yang saling bersaing untuk 

mendapatkan atau memperebutkan sesuatu. Program ini dibuat untuk 

melibatkan audiens dan pada umumnya dibagi menjadi tiga jenis yaitu 

kuis, ketangkasan, reality show. Program permainan biasanya 

membutuhkan biaya produksi yang relatif rendah namun menjadi acara 

televisi yang sangat digemari. 

c. Pertunjukan 

Pertujukan adalah seni yang melibatkan aksi individu atau kelompok 

ditempat dan waktu tertentu. Pertunjukan merupakan suatu bentuk seni 

yang komplek karena pada seni pertunjukan tidak hanya melibatkan satu 

jenis, namun komponennya melibatkan berbagai jenis karya seni, seperti 

pada pertunjukan teater. Seni yang ditampilkan bukan hanya seni peran, 

melainkan gabungan antara seni peran, musik, dan seni rias.
48
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7. Televisi 

Everet M. Roger, dalam bukunya Diffusion of Innovation menyatakan 

bahwa tekhnologi dirancang untuk “instrumental action” (gerak peralatan) guna 

mengurangi ketidak pastian dalam hubungan sebab akibat, termasuk di 

dalamnya untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam bukunya yang lain 

(Communication Technology: The new media in society), Roger menulis bahwa 

tekhnologi biasanya memiliki dua aspek, yaitu aspek perangkat keras dan aspek 

perangkat lunak. Aspek perangkat keras bersifat objek materi, sedangkan aspek 

perangkat lunak adalah dasar informasi untuk perangkat keras.
49

 

Menurut J.B Wahyudi, pada dasarnya perkembangan tekhnologi tidak 

dapa lepas dari proses berfikir ilmiah manusia itu sendiri. Maka perkembangan 

teknologi abad 20 bukanlah monopoli perorangan atau ahli saja, tetapi 

merupakan karya dari banyak ahli yang berkesinambungan.  

Dalam teknologi informasi, media saluran televisi menempati posisi 

terdepan dalam hal popularitas dan pengaruh. Kemampuan media massa televisi 

memadukan informasi dalam bentuk audio dan visual membuatnya begitu 

dipuja.  

Kemampuan itu pula yang membuat daya tembusnya dalam pikiran 

pemirsa, bisa begitu dalam yang pada akhirnya meninggalkan bekas mendalam. 

Fungsi televisi hampir sama dengan fungsi media massa lainnya (surat kabar dan 

radio siaran), yakni sebagai alat informasi, mendidik, menghibur dan membujuk. 

Fungsi menghibur lebih dominant pada media televisi.  

Adapun menurut kamus bahasa Indonesia Populer televisi adalah pesawat 

yang dapat menangkap siaran gambar dan suara dari pemancar.
50

 Menurut 

kamus WJS Purwodarminto, pengertian program adalah acara, sementara kamus 

webster internasional lebih merinci lagi, yakni: program adalah suatu jadwal 

(schedule) atau perencanaan untuk ditindak lanjuti atau dengan penyusunan 

“butir” siaran yang berlansung sepanjang siaran itu berada diudara. 
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Secara teknis penyiaran televisi, program televisi (television programing) 

diartikan sebagai penjadwalan atau perencanaan siaran televisi dari hari ke hari 

(horizontal programing) dan dari jam ke jam (vertikal programing) setiap 

harinya. Dalam media radio terdapat perbedaan arti kata yang jelas antara 

“Program” dan “Programa”. Programa didunia radio berarti acara, sementara 

yang dimaksud dengan program adalah susunan kesatuan acara dalam sehari. 

Media televisi hanya mengistilahkan programing atau pemrograman.
51

 

Kata televisi berasal dari kata Tele yang berarti “jarak” dalam bahasa 

yunani dan kata visi yang berarti citra atau gambar dalam bahasa latin. Jadi kata 

televisi berarti suatu sitem penyajian gambar berikut suaranya dari suatu tempat 

yang berjarak jauh.
52

 

8. Tayangan 

a. Definisi Tayangan 

Dalam kamus bahasa Indonesia tayangan adalah suatu yang ditayangkan 

(pertunjukan), pertunjukan film atau persembahan lainnya.
53

 Stasiun televisi 

setiap harinya menyajikan berbagai jenis program yang jumlahnya sangat 

banyak dan jenisnya sangat beragam. 

b. Strategi Tayangan 

Salah satu strategi agar audiens tidak pindah saluran adalah dengan 

menampilkan cuplikan atau bagian dari cara yang bersifat menghibur, 

menggoda, dan memancing rasa penasaran yang hanya bisa terjawab atau 

terpecahkan jika tetap mengikuti saluran itu. Dengan strategi ini audiens  

tidak akan pindah saluran, jika ia tidak ingin berisiko kehilangan moment 

atau gambar yang menimbulkan rasa penasarannya.
54
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B. Kajian Terdahulu 

1) Ahmad Thoari, Respon Jamaah Di Studio Terhadap Program Acara Mamah 

dan AA Di Stasiun Televisi Indosiar. Pada judul penelitian ini subyeknya 

terfokus pada program acara Mamah dan AA dan selama 8 episode yaitu 

Episode 16 sampai 24, dan objek dari penelitiannya adalah penonton langsung 

yang ada distudio. Tujuan dari penelitian tersebut peneliti ingin mengetahui 

respon efektif, kognitif, dan behavioral dari penonton yang ada distudio 

terhadap program acara Mama dan AA.
55

 

2) Abdul Khoir, Respon Warga Depok Terhadap Program Tazkia Kalbu Di Radio 

107,50 FM Music City. Dalam penelitian ini yang menjadi subyek penelitian 

adalah warga depok kelurahan Pondok Cina, Kecamatan Beji RW 08 dengan 

alasan daerah ini mempunyai persentase terbesar sebagai pendengar Music 

City selai di Jakarta Selatan. Adapun yang menjadi objek penelitian adalah 

respon pendengar terhadap program Tazkia Kalbu di 107,50 FM music City. 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori efek media massa, yaitu 

kognitif, afektif, dan behavioral. Selain itu, peneliti menggunakan penelitian 

uses and gratification (penggunaan dan pemenuhan kebutuhan) karena 

penelitian ini tertarik untuk mengetahui apa yang dilakukan orang terhadap 

media buka media terhadap orang.
56

  

3) Sonny Fidrian, Persepsi Penonton Terhadap Tayangan Gebyar BCA Di 

Indosiar (Studi Deskriptif Kuantitatif enonton Live Tayangan Gebyar BCA 

tanggal 30 Januari 2010). Dalam penelitian ini yang menjadi subyeknya adalah 

nasabah BCA, Karyawan Gebyar BCA, dan vemdor BCA seperti Karyawan 

Indomart dan Pertamina yang menjadi penonton tetap tayangan Gebyar BCA. 

Subyek yang di ambil oleh penulis yaitu penonton berusia di atas 25 tahun 

berasal dari kalangan ekonomi A dan B. Adapun yang menjadi objek penelitian 

adalah persepsi penonton terhadap tayangan Gebyar BCA di Indosiar. Dalam 
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penelitian ini peneliti menggunakan teori S-O-R dan data dianalisis dengan 

menggunakan teknik analisis deskriptif persentase.
57

 

4) Sri Yulianti, Persepsi Masyarakat Tentang Program Acara Reality Show 

“Catatan Si Olga” Gunung Lingai Kecamatan Sungai Pinang Samarinda. 

Dalam penelitian ini yang menjadi subyek penelitian adalah masyarakat di 

Kelurahan Gunung Lingai Kecamatan Sungai Pinang Samarinda. Adapun yang 

menjadi obejek penelitian adalah persepsi masyarakat tentang program acara 

Reality Show “Catatan Si Olga”. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan 

teori S-O-R dana data di analisis dengan menggunakan teknik analisis 

deskriptif persentase.
58

 

5) Tosca Chairani, Persepsi Masyarakat Samarinda Terhadap Pemberitahuan 

Kasus Kecelakaan Abdul Qodir Jaelani di Program Acara Silet ( Studi Pada 

Masyarakat Temindung Permai). Dalam penelitian ini yang menjadi subyek 

penelitian adalah masyarakat kelurahan Temindung Permai. Adapun yang 

menjadi objek penelitian adalah persepsi masyarakat Samarinda terhadap 

pemberitaan kasus kecelakaan Abdul Qodir Jaelani di Program Acara Silet. 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori S-O-R dan adata di analisis 

menggunakan teknik analisis deskriptif persentase.
59

  

C. Konsep Operasional 

Konsep operasional adalah yang digunakan untuk menjelaskan konsep 

teori dalam penelitian ini yaitu Persepsi Orang Tua Terhadap Tayangan Laptop Si 

Unyil Trans7 Di Sungai Mensiang Desa Kuok Kecamatan Kuok.  Agar penelitian 

ini terarah dan dapat dilaksanakan dilapangan melalui metode yang ada. 

Berdasarkan latar belakang dan kerangka teoritis diatas, maka penulis 

melanjutkan konsep operasional yang berguna sebagai tolak ukur dalam penelitian 
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di lapangan guna memberi penjelasan tentang Persepsi Orang Tua Terhadap 

Tayangan Laptop Si Unyil Trans7 Di Sungai Mensiang Desa Kuok Kecamatan 

Kuok. 

Adapun indikator dalam penelitian ini adalah: 

a. Perhatian 

Adanya perhatian dari orang tua terhadap tayangan Laptop si Unyil 

untuk diterima dan dinikmasi oleh audiens, perhatian dalam penelitian ini 

adalah melihat sejauh mana perhatian orang tua dalam menyaksikan 

tayangan Laptop Si Unyil di Trans7 itu sendiri. 

1. Mengetahui 

a) Mengetahui program acara Laptop Si Unyil Trans7 

b) Mengetahui jam tayang program Laptop Si Unyil Trans7 

2. Menyaksikan 

b. Pengertian  

Pengertian dalam hal ini yaitu adanya kebutuhan Orang tua akan 

pengetahuan serta manfaat yang dijadikan acuan untuk mendidik dan 

memberi motivasi. Dan kebutuhan dalam penelitian ini adalah melihat 

sejauhmana orang tua butuh akan tayangan Laptop si Unyil di Trans7 

tersebut. 

1. Menjelaskan 

a) Mengetahui alur cerita dari program Laptop Si Unyil Trans7 

b) Mengetahui pameran tokoh Laptop Si Unyil Trans7 

2. Menggambarkan 

a) Mengerti dengan pesan yang disampaikan dari program acara Laptop 

Si Unyil Trans7 

b) Mengerti alur cerita program Laptop Si Unyil Trans7 

c. Penerimaan 

Adanya penerimaan hal-hal baru disekitar tanpa mereka sadari 

merubah perilaku dan pola pikir, jika kita ingin mengetahui suatu 

peristiwa kita tidak dapat meneliti fakta-fakta yang terpisah, kita harus 
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memandangnya daam hubungan keseluruhan.
60

 penerimaan dalam hal ini 

adalah untuk melihat penerimaan seperti apa yang diterima oleh orang tua 

terhadap tayangan Laptop si Unyil di Trans7. 

1. Menilai 

a) Senang dengan adanya program Laptop Si Unyil Trans7 

b) Terhibur dengan adanya Laptop Si Unyil Trans7 

2. Menyetujui 

a) Dapat menjadikan program Laptop Si Unyil Trans7 sebagai media 

pengetahuan 

b) Dapat menjadikan program Laptop Si Unyil Trans7 sebagai media 

pembelajaran 

Secara sederhana penelitian ini digambarkan : 

Gambar 2.2 

Konsep Operasional 

Persepsi Orang Tua Terhadap Tayangan Laptop Si Unyil Trans7 Di Sungai 

Mensiang Desa Kuok Kecamatan Kuok 
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