
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Kajian Teori 

Adapun pembahasan kajian teori ini bertujuan untuk memaparkan dan 

menjelaskan konsep-konsep teori yang berhubungan dengan permasalahan 

penelitian ini. 

1. Pengertian Persepsi 

Persepsi adalah proses dimana akan banyak stimulus yang 

mempengaruhi indera kita. Persepsi mempengaruhi rangsangan (stimulus) 

atau pesan apa yang kita serap dan makna apa yang kita berikan kepada 

mereka ketika mereka mencapai kesadaran.
10

 

William James menyatakan bahwa persepsi terbentuk atas dasar data-

data yang kita peroleh dari lingkungan yang diserap oleh indera kita, serta 

sebagian lainnya diperoleh dari pengolahan ingatan (memory) kita (diolah 

kembali berdasarkan pengalaman yang kita miliki).
11

 

Moskowitz dan Orgel menyatakan persepsi itu merupakan proses 

intergrated dari individu terhdap stimulus yang diterimanya. Dengan demikian 

dapat dikemukakan bahwa persepsi itu merupakan proses pengorganisasian, 

penginterpretasian terhadap stimulus yang diterima oleh organisme atau 

individu sehingga merupakan sesuatu yang berarti, dan merupakan aktivitas 

yang intergrated dalam diri individu, maka apa yang ada dalam diri invidu 

akan ikut aktif dalam persepsi. Dalam persepsi dapat dikemukakan karena 

perasaan, kemampuan berfikir, pengalaman-pengalaman individu tidak sama, 

maka dalam mempersepsi stimulus hasil persepsi mungkin akan berbeda 

antara individu satu dengan individu yang lain.
12

 

                                                             
10

Josep A. Devito, Komunikasi antar Manusia edisi kelima, (Jakarta: Profesional Books, 

1997) hal 74. 
11

Isbandi Rukminto, Psikologi Pekerjaan Sosial, dan Ilmu Kesejahteraan Sosial, (Jakarta: 

PT Raja Grafindo Persada, 1994) hal 105-106. 
12

Bimo Walgito, Psikologi Sosial (Suatu Pengantar), (Yogyakarta: Andi Offset, 1978) hal 

69-70 

8 
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Hasil persepsi berupa interpretasi, penilaian, pandangan, tanggapan, 

dan pengertian seseorang terhadap objek yang dipersepsikan yang dipengaruhi 

oleh faktor dari dalam individu itu sendiri, seperti pengetahuan, pengalaman, 

emosi, dan kepribadian seseorang.
13

 

Jadi yang dimaksud dengan persepsi adalah suatu proses ketika 

seseorang mengorganisasikan infomasi dalam pikirannya, mengalami, dan 

mengolah segala sesuatu yang terjadi dalam lingkungannya. Dua invidu 

mungkin menerima stimuli yang sama dalam kondisi nyata yang sama, tetapi 

bagaimana setiap orang mengenal, memilih, mengatur, dan menafsirkannya 

merupakan proses yang sangat individual berdsarkan kebutuhan, nilai-nilai, 

dan harapan setiap orang itu sendiri.
14

 

Adapun teori yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah teori S-

O-R ( Stimulus, Organisme, Respon). Teori ini mula-mula diperkenalkan oleh 

para psikolog seperti Parlov, Shiner dan Hull.Menurut model ini, organisme 

menghasilkan perilaku tertentu jika ada kondisi stimulus tertentu pula, efek 

yang ditimbulkan adalah reaksi khusus terhadap stimulus khusus, sehingga 

seseorang dapat mengharapkan dan memperkirakan kesesuaian antara pesan 

dan reaksi komunikan. 

Unsur-unsur dalam teori S-O-R adalah : 

a. Stimulus (S)  : Pesan 

b. Organisme (O) : Komunikasi 

c. Response (R)  : Efek 

Dalam proses perubahan sikap tampak bahwa sikap dapat berubah jika 

hanya stimulus yang menerpa melebihi semula. Prof. Dr. Mar’at dalam 

bukunya “Sikap Manusia, Perubahan serta Pengukurannya”, mengutip 

pendapat Hovland, Janis dan Kelly yang menyatakan bahwa dalam menelaah 

                                                             
13

Bimo Walgito, Pengantar Psikologi Umum, (Surabaya: Bina Ilmu, 1989) hal 54. 
14

Leon G. Schiffman dan Leslie Lazar Kanuk, Perilaku Konsumen edisi ketujuh,  

(Jakarta: PT Indeks, 2008) hal 137. 
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sikap yang baru ada tiga variable penting, yaitu perhatian, pengertian, dan 

penerimaan.
15

 

Gambar 2.1 Teori Persepsi S-O-R 

 

 

 

 

 

 

 

Asumsi dasar dari model ini adalah media massa menimbulkan efek 

yang terarah, segera dan langsung terhadap komunikan. Stimulus atau pesan 

yang disampaikan kepada komunikan mungkin diterima atau ditolak, 

komunikasi akan berlangsung jika ada perhatian dari komunikan. Proses 

berikutnya komunikan mengerti, kemampuan komunikasi inilah yang 

melanjutkan proses berikutnya. Setelah komunikan mengolahnya dan 

menerimanya, maka terjadi ketersediaan untuk mengubah sikap. 

Menurut model ini, organisme menghasilkan perilaku tertentu jika ada 

kondisi stimulus tertentu pula, efek yang ditimbulkan adalah reksi khusus 

terhadap stimulus khusus, sehingga sesorang dapat mengharapkan dan 

memperkirakan kesesuaian antara pesan dan reaksi komunikan. Bagian dari 

organisme dalam hal ini terdiri dari : 

a. Perhatian 

Perhatian merupakan langkah pertama sebagai suatu persiapan 

dalam rangka mengadakan persepsi. Perhatian merupakan pemusatan atau 

                                                             
15

Onong Uchyana Effendi, Ilmu, Teori, Filsafat Komunikasi, (Bandung:Citra Aditya 

Bakti, 2003) hal 255. 
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konsentrasi dari seluruh aktifitas individu yang ditujukan kepada sesuatu 

atau sekumpulan objek.
16

 

b. Pengertian 

Pengertian merupakan proses mental ketika stimuli atau rangkaian 

stimuli menjadi menonjol dalam kesadaran pada saat stimuli lainnya 

melemah, perhatian terjadi bila kita mengkonsentrasikan diri pada suatu 

alat indera kita, dan mengesampingkan maskan-masukan melalui alat 

indera lain.
17

 

c. Penerimaan 

Adanya penerimaan hal-hal baru disekitarnya tanpa mereka sadari 

terjadi perubahan pola pikir, faktor-faktor struktural semata-mata berasal 

dari sifat stimuli fisik dan efek syaraf yang ditimbulkan pada sistem syaraf 

individu.
18

 

Jika disederhanakan lagi maka dapat disebutkan bahwa model S-O-

R yaitu merupakan stimulus akan diterima oleh organisme (khalayak), 

serta komunikasi akan berlangsung jika ada perhatian dari komunikan 

sampai pada komunikan akan mengerti dan menerima stimulus tersebut. 

 

2. Proses Terjadinya Persepsi 

Proses persepsi didahului oleh proses sensasi. Sensasi merupakan 

tahap paling awal dalam penerimaan informasi.Sensasi berasal dari sense, 

yang artinya alat indera, yang menghubungkan organisme dengan 

lingkungannya. Sensasi adalah proses menangkap stimuli melalui alat indera. 

Proses tesebut terjadi saat alat indera mengubah infomasi menjadi impuls-

impuls syaraf yang dimengerti oleh otak.  

Proses sensasi juga dapat dipengaruhi oleh faktor luar (situasional). 

Stimuli yang menghampiri alat indera harus cukup kuat untuk ditangkap 

                                                             
16

Walgito, Psikologi, hal 54. 
17

Jalaludin Rachmad, Psikologi Komunikasi, Edisi Revisi, Cet X, (Bandung : Rosda 

Karya, 2008) hal 51. 
18

Ibid. hal 52 
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manusia. Keras dan lembutnya suara, tajam dan halusnya bebauan, terang dan 

buramnya cahaya, dan sebagainya dapat mempengaruhi proses sensasi. 

Proses persepsi dapat digambarkan dalam skema berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Proses Persepsi (Mardhiah Rubani, 2010:117) 

Objek atau peristiwa di dunia nyata (real world) diterima oleh alat 

indera (1) berupa energi atau informasi (disebut stimulus). Stimulus ini akan 

diubah oleh alat indera menjadi sinyal yang dimengerti oleh otak. (2) 

“komputer” otak akan mengolahnya dengan membandingkannya dengan 

peristiwa-peristiwa yang relevan yang tersimpan di otak (3) hingga menjadi 

pengalaman persepstual.
19

 

 

3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Persepsi 

Menurut Miftah Toha, faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi 

seseorang adalah sebagai berikut
20

 : 

a. Faktor internal : perasaan, sikap dan kepribadian individu, prasangka, 

keinginan atau harapan, perhatian (fokus), proses belajar, keadaan fisik, 

gangguan kejiwaan, nilai dan kebutuhan juga minat, dan motivasi. 

b. Faktor eksternal : latar belakang keluarga, informasi yang diperoleh, 

pengetahuan dan kebutuhan sekitar, intensitas, ukuran, keberlawanan, 

pengulangan gerak, hal-hal baru dan familiar atau ketidak asingan suatu 

objek. 
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Mardhiah Rubani, Psikologi Komunikasi, (Pekanbaru: UR Press, 2010) hal 116-117. 
20

Miftah Thoha, Kepemimpinan Dalam Manajemen, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 

2003) hal 145. 
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Sedangkan faktor yang mempengaruhi persepsi menurut Ahmad 

Mubarok yaitu
21

 : 

a. Faktor perhatian : meliputi faktor eksternal berupa sifat yang menonjol 

seperti gerakan, pengulangan, kebaruan, kontrak. Dan faktor internal yang 

menjadi penarik perhatian. Misalnya, faktor biologis dan sosio psikologis. 

b. Faktor fungsional : meliputi kebutuhan, kesiapan mental, suasana mental, 

suasana emosi, latar belakang budaya dan kerangka rujukan (frame of 

reference). 

c. Faktor struktural : menurut teori Gestalt ketika individu mempersepsikan 

sesuatu maka ia mempersepsinya sebagai suatu keseluruhan bukan bagian-

bagian. 

Faktor-faktor tersebut menjadikan persepsi inividu berbeda satu sama 

lain dan akan berpengaruh pada individu dalam mempersepsi suatu objek dan 

stimulus, meskipun objek tersebut benar-benar sama. Pada dasarnya proses 

terbentuknya persepsi dalam diri seseorang dipengaruhi oleh pengalaman, 

proses belajar dan pengetahuan. 

 

4. Pengertian Masyarakat 

Masyarakat adalah sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan 

terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama. Masyarakat (sebagai 

terjemahan istilah society) adalah sekelompok orang yang membentuk sebuah 

sistem semi tertutup ( atau semi terbuka), dimana sebagian besar interaksi 

adalah antara individu-individu yang berada dalam kelompok tersebut. 

Masyarakat  adalah sebuah komunitas yang interdependen (saling tergantung 

satu sama lain).
22

 

Sedangkan masyarakat yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

masyarakat Desa Pulau Sarak Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar yang 

mempunyai persepsi terhadap program “Menyingkap Tabir” di TV One. 

Masyarakat dibagi atas dua kelompok, yaitu : 

                                                             
21

Achmad Mubarok, Psikologi Dakwah, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1999) hal 110. 
22

https://id.wikipedia.org/wiki/Masyarakat diakses tanggal 16 Agustus 2016. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Masyarakat
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1).   Masyarakat Pedesaan (Rural Community) 

Menurut The Random House Dictionary(1968), village adalah 

:“A small community or group of house in a rural area usually smaller 

than a town and sometimes incorporated as a municipality” Definisi 

tersebut mengandung makna bahwa yang dimaksud dengan 

masyarakat kecil adalah masyarakat di daerah masyarakat pedesaan. 

Masyarakat kecil disebut juga rural community yang diartikan 

sebagai masyarakat yang anggota- anggotanya hidup bersama di suatu 

lokalitas tertentu, yang seorang merasa dirinya bagian dari kelompok, 

kehidupan mereka meliputi urusan-urusan yang merupakan tanggung 

jawab bersama dan masing-masing merasa terikat pada norma-norma 

tertentu yang mereka taati bersama.
23

 Adapun ciri-ciri masyarakat desa 

antara lain
24

 : 

a. Hubungan antar individu bersifat kekeluargaan 

b. Sistem kepemimpinan informal 

c. Rasa solidaritas dan gotong royong tinggi 

d. Kontrol sosial antara warga kuat 

e. hubungan antara pemimpin dengan warganya bersifat informal 

f. Patuh terhadap nilai-nilai dan norma yang berlaku di desanya 

(tradisi) 

2).  Masyarakat Perkotaan (Urban Community) 

Masyarakat perkotaan adalah masyarakat yang tidak tertentu 

jumlah penduduknya.Tekanan pengertian “kota” terletak pada sifat 

serta ciri kehidupan yang berbeda dengan masyarakat 

pedesaan.
25

Adapun ciri-ciri masyarakat perkotaan,
26

 adalah : 

                                                             
23

http://file.upi.edu/Direktori/FPIPS/JUR._PEND._GEOGRAFI/197210242001121-

BAGJA_WALUYA/GEOGRAFI_DESAKOTA/Rural_Comunity.pdf di akses tanggal 16 Agustus 

2016. 
24

http://visiuniversal.blogspot.co.id/2014/12/pengertian-dan-perbedaan-masyarakat.html 

di akses tanggal 16 Agustus 2016 
25

Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar.(Jakarta: Rajawali Pers, 2010) hal 138-

140. 
26

Ibid. Hal 140 

http://file.upi.edu/Direktori/FPIPS/JUR._PEND._GEOGRAFI/197210242001121-BAGJA_WALUYA/GEOGRAFI_DESAKOTA/Rural_Comunity.pdf
http://file.upi.edu/Direktori/FPIPS/JUR._PEND._GEOGRAFI/197210242001121-BAGJA_WALUYA/GEOGRAFI_DESAKOTA/Rural_Comunity.pdf
http://visiuniversal.blogspot.co.id/2014/12/pengertian-dan-perbedaan-masyarakat.html
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a. Orang kota pada umumnya dapat mengurus dirinya sendiri tanpa 

harus bergantung pada orang lain. 

b. Kemungkinan-kemungkinan untuk mendapatkan pekerjaan, juga 

lebih banyak diperoleh warga kota daripada warga desa karena 

sistem pembagian kerja yang tegas. 

c. Jalan pikiran rasional yang pada umumnya dianut masyarakat 

perkotaan, menyebabkan interaksi-interaksi yang terjadi lebih 

didasarkan pada faktor kepentingan daripadafaktor pribadi. 

d. Perubahan-perubahan sosial tampak dengan nyata di kota-kota 

karena kota biasanya terbuka dalam menerima pengaruh luar. 

 

5. Televisi 

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. 

Komunikasi massa media televisi ialah proses komunikasi antara 

komunikator dengan komunikan (massa) melalui sebuah sarana yaitu 

televisi.
27

 Media televisi adalah hasil karya peradapan nilai-nilai 

budayamodern manusia dalam kehidupan yang semakin kompleks 

danmajemuk.
28

 

Menurut Skornis dalam bukunya “Television and Society; An Incuest 

and Agenda”(1965), Dibandingkan dengan media massayang lainnya (radio, 

surat kabar, buku, majalah dan sebagainya), televisi tampaknya mempunyai 

sifat istimewa. Televisi merupakan gabungan darimedia dengar dan gambar 

yang bisa bersifat politis, bisa pula informatif, hiburan dan pendidikan, atau 

bahkan gabungan dari ketiga unsur tersebut.
29

 

Televisi adalah media elektronik yang sangat cepat dalam menyajikan 

berita dan informasi terkini dan televisi sebagai bagian dari kebudayaan 

                                                             
27

 Kuswandi, Komunikasi, hal 16. 

               
28

Ibid. hal 101.  
29

Dikutip oleh Wawan Kuswandi, Ibid. hal 8. 
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audiovisual baru merupakan medium yang paling kuat pengaruhnya, dalam 

membentuk sikap dan kepribadian baru masyarakat secara luas. Hal ini 

disebabkan oleh satelit dan pesatnya perkembangan jaringan televisi yang 

menjangkau masyarakat hingga ke wilayah terpencil. 

Selain itu, televisi memiliki posisi penting dalam kehidupan manusia 

apabila benar-benar dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Televisi 

menawarkan berbagai alternatif, sehingga dapat memilih informasi yang 

diinginkan sesuai dengan kebutuhan. Dapat dimanfaatkan sebagai sarana 

untuk menyampaikan ilmu, pendidikan, pengetahuan, dan sebagainya. 

 

6. Program Televisi 

Program merupakan unsur yang sangat luas terhadap masyarakat oleh 

sebab itu stasiun penyiaran harus benar-benar memperhatikan dan merancang 

programnya dengan baik. Program berasal dari kata programme dalam bahasa 

inggris yang memiliki pengertian acara atau rencana. Program adalah semua 

yang ditampilkan stasiun penyiaran untuk memenuhi kebutuhan audiennya.
30

 

Program-program produk televisi ada beragam macamnya, hal ini 

diciptakan berdasarkan kebutuhan masyarakat yang mempunyai latar belakang 

sangat heterogen dan semakin berkembang. Sehingga masyarakat yang satu 

dengan lainnya memiliki kebutuhan acara televisi yang berbeda-beda. 

Di antara program-program televisi yang biasa ditayangkan oleh 

televisi nasional adalah sebagai berikut : 

a. Program Informasi (Berita) 

Pengertian sederhana program news berarti suatu sajian laporan 

berupa fakta dan kejadian yang mempunyai nilai berita (factual dan 

esensial) dan disiarkan melalui media secara periodik.
31

 

b. Program Sinetron 

Di masa lalu ketika stasiun televisi hanya satu, yaitu TVRI. Nama 

program sinetron belum begitu dikenal. Program seperti ini dahulu dikenal 

                                                             
30

http://programme.television.comdiakses tanggal 16 Agustus 2016. 
31

Fred Wibowo, Dasar-dasar Produksi Program Televisi, (Jakarta: PT Gramedia 

Widasarana, 1997) hal 29. 

http://programme.television.com/
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dengan drama televisi atau sandiwara televisi. Tetapi sekarang hampir 

setiap waktu setiap televisi swasta menayangkan sinetron.
32

 

c. Program Hiburan (Entertainment) 

Sejalan dengan kemajuan teknologi dan perkembangannya, 

program televisi mulai bertambah lagi seperti reality show, infotainment, 

musik, games show dan sebagainya. Tentunya program-program tersebut 

beralih fungsi dari sebagai penyalur informasi menjadi tujuan bisnis 

(materi). 

 

7. Program Menyingkap Tabir TV One 

Program Menyingkap Tabir merupakan laporan lengkap atau 

interpretatif (telah disajikan sebagaimana dianggap penting oleh redaksi 

pemberitaan) ataupun berupa pemberitaan penyelidikan (investigatif 

reporting) yang merupakan pengkajian fakta-fakta dengan latar belakang, 

trend atau kecenderungan yang akan terjadi di masa mendatang.
33

 

Program Menyingkap Tabir menjadi program berita unggulan di TV 

One yang ditayangkan setiap hari jum’at jam 19.00-20.00 WIB dan tayang 

ulang sabtu dan minggu jam 13.00-14.00 WIB dengan durasi 60 menit 

termasuk commercial break (iklan). 

Inti dari program ini adalah berita kriminal, namun untuk peningkatan 

kualitas dan untuk mengantisipasi ketersediaan berita maka tema program ini 

juga dikembangkan ke arah hukum, sosial, serta masalah lingkungan, dan 

lainnya. Selain itu paket berita juga lebih ditekankan ke berita peristiwa atau 

events (bukan berita opini), artinya berita-berita yang mengandalkan pada 

debat opini diusahakan untuk dihindari, ketentuan ini dibuat atas dasar 

pertimbangan bahwa berita peristiwa mempunyai daya tarik lebih kuat bila 

dibandingkan berita opini, baik dari sisi visual maupun tema. 

Adapun topik yang diangkat dalam program menyingkap tabir seperti : 

1. Tragedi Pernikahan Siri & Akhir Hidup Wanita Bertato 

                                                             
32

Ibid.  hal 153. 
33

 https://id.wikipedia.org/wiki/MenyingkaptabirTVOne diakses tanggal 16 Agustus 2016 

https://id.wikipedia.org/wiki/MenyingkaptabirTVOne
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2. Dendam Keji Polisi Desersi 

3. Petaka Cinta Terlarang  

4. Timah Panas Pembunuh Bayaran (Kasus Penembakan Tokoh India di 

Medan) 

5. Sindikat Penipu Lintas Negara (Mengulas Maraknya WNA yang 

Melakukan Penipuan di Indonesia) 

6. Operasi Senyap Siswa Taruna Nusantara (Kasus Heboh Pembunuhan 

Siswa Taruna Nusantara) 

 

B. Kajian Terdahulu 

Ada beberapa kajian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini, 

diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh : 

1. Rochmah, Persepsi Anggota Muslimat NU Kota Semarang Tentang 

Infotainment Silet di RCTI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

persepsi terhadap tayangan infotainment silet tersebut sesungguhnya 

kurang bermanfaat bagi pemirsanya karena tidak mengandung unsur 

edukatif bagi masyarakat. Selain dari penampilan presenter yang 

berpakaian kurang sopan (dari sudut pandang agama), juga gaya 

bahasanya yang dibuat-buat dan dibesar-besarkan. Dapat disimpulkan 

bahwa persepsi anggota muslimat NU Kota Semarang tentang 

tayangan infotainment Silet termasuk ghibah dan tidak bermanfaat, 

sebaiknya tidak ditonton karena tidak mengandung unsur pendidikan.34 

2. Rufvi Orta Arhar, Persepsi Menonton Tayangan Talk Show Bukan 

Empat Mata di Trans7 (Studi Deskriptif Persepsi Mahasiswa FISIP 

UNS Menonton Acara Talk Show Bukan Empat Mata di Televisi 

Trans7). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Talk show Bukan Empat 

Mata ini dinilai layak sebagai tontonan, karena dengan melihat 

tayangan ini para informan dapat memperoleh hiburan maupun 

informasi yang murah dan bermanfaat bila dibandingkan dengan 

                                                             
34

Rochmah, Persepsi Anggota Muslimat NU Kota Semarang tentang Tayangan 

Infotainment Silet di RCTI, Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2010 
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tayangan-tayangan lain seperti sinetron dan relity show. Dan menurut 

mereka talk show ini nantinya pantas menduduki peringkat pertama 

dalam pertelevisian Indonesia. Teknik pengumpulan data 

menggunakan wawancara/interview mendalam. Validitas data 

menggunakan Triangulasi Data atau Sumber. Teknik analisis data yang 

digunakan adalah teknik analisis model Interaktif, dimana melalui 

tahap reduksi data, penyajian data, serta penarikan simpulan atau 

verifikasi.35 

Perbedaan penelitian yang dilakukan penulis dengan penelitian diatas 

adalah pada objek dan subjek penelitian. Yang menjadi objek penelitian 

penulis adalah progam Menyingkap Tabir di TV One. Sedangkan subjek 

penelitian penulis adalah masyarakat Desa Pulau Sarak Kecamatan Kampar 

Kabupaten Kampar. Perbedaan lain yaitu penelitian ini dilakukan untuk 

melihat persepsi Masyarakat Desa Pulau Sarak Kecamatan Kampar terhadap 

Program Menyingkap Tabir dimana acara ini merupakan laporan lengkap 

berita-berita kriminal maka penelitian ini untuk melihat dampak tayangan 

tersebut terhadap persepsi masyarakat. 

C. Konsep Operasional 

Konsep operasional diperlukan untuk mempermudah dalam 

memahami kajian yang diteliti dalam kegiaatan penelitian ini.Oleh karena itu 

konsep teori perlu dioperasionalkan agar menjadi tolak ukur acuan penelitian 

ini. Jadi, yang di fokuskan dalam penelitian ini adalah Persepsi Masyarakat 

terhadap program “Menyingkap Tabir” di TV One, dengan menggunakan  

metode penelitian kuantitatif. 

Adapun indikator dalam penelitian ini adalah : 

1. Perhatian 

Adanya perhatian dari masyarakat terhadap tayangan talk show 

untuk diterima dan dinikmati oleh audiens, perhatian dalam penelitian ini 
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adalah melihat sejauh mana perhatian audiens dalam menyaksikan 

program “Menyingkap Tabir” di TV One itu sendiri. Perhatian dalam 

penelitian ini dibagi menjadi beberapa indikator sebagai berikut : 

a. Mengetahui. 

b. Menyaksikan 

2. Pengertian 

Pengertian dalam hal ini yaitu adanya kebutuhan masyarakat akan 

pengetahuan yang akan dijadikan sebagai motivasi dan edukasi. Dan 

kebutuhan dalam penelitian ini melihat sejauh mana kebutuhan audiens 

dalam menyaksikan program “Menyingkap Tabir” di TV One. Pengertian 

dalam penelitian ini dibagi menjadi beberapa indikator yaitu sebagai 

berikut : 

a. Menjelaskan 

b. Menggambarkan 

1. Penerimaan 

Adanya penerimaan hal-hal baru disekitarnya tanpa mereka sadari 

terjadi perubahan pola pikir, jika kita ingin mengetahui suatu peristiwa kita 

tidak dapat meneliti fakta-fakta yang terpisah, kita harus memandangnya 

dalam hubungan keseluruhan.  Penerimaan dalam hal ini adalah untuk melihat 

penerimaan seperti apa yang diterima oleh masyarakat dalam menyaksikan 

program “Menyingkap Tabir” di TV One. Penerimaan dalam penelitian ini 

dibagi menjadi beberapa indikator sebagai berikut : 

a. Menilai 

b. Menyetujui 

 

D. Hipotesis 

Asal kata (etimologi) hipotesis berasal dari kata Hypo dan Thesis. 

Hypo berarti kurang dan tesis berarti pendapat, dari kedua kata itu dapat 

diartikan bahwa hipotesis merupakan pendapat atau pernyataan yang masih 

belum tentu kebenarannya, masih harus diuji lebih dulu dan karenanya masih 

bersifat sementara atau dugaan awal.  Jadi, hipotesis merupakan jawaban 
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sementara terhadap hasil penelitian yang akan dilakukan. Dengan hipotesis, 

penelitian menjadi lebih jelas arah pengujiannya dengan kata lain hipotesis 

membimbing peneliti dalam melaksanakan penelitian dilapangan baik sebagai 

objek pengujian maupun dalam pengumpulan data.
36

 Maka hipotesis dalam 

penelitian ini adalah : 

a. Ha : Persepsi masyarakat Desa Pulau Sarak Kecamatan 

Kampar Kabupaten Kampar terhadap Program Menyingkap Tabir 

di TV One Positif. 

b. H0 :  Persepsi masyarakat Desa Pulau Sarak Kecamatan 

Kampar Kabupaten Kampar terhadap Program Menyingkap Tabir 

di TV One Negatif. 
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