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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Kerangka Teoritis 

1. Komunikasi Massa 

Komunikasi massa adalah komunikasi yang dilakukan dengan menggunakan 

media massa pada sejumlah besar orang, bagi kebanyakan orang, media massa 

pada umumnya dipandang sekedar sebagai sumber hiburan. Komunikasi massa 

telah mencapai suatu tingkat dimana komunikasi massa disini diartikan sebagai 

jenis komunikasi yang ditujukan kepada sejumlah khlayak yang tersebar, 

heterogen dan anonim melalui media cetak maupun media elektronik, sehingga 

pesan yang sama dapat diterima secara serentak dan sesaat. 

Jumlah media komunikasi modern sekarang sudah tidak terhitung jumlah, 

ragam, dan luasnya jangkauan kemampunya, di tempat-tempat kesendirian di 

pelosok-pelosok desa terpencil sekalipun, media komunikasi banyak tersedia. 

Umumnya media massa digunakan untuk kebutuhan rekreasi. Namun, khalayak 

tidak terlalu perduli dengan apa yang diakibatkan media massa .
13

 

  

a. Teori Agenda Setting 

Agar penelitian ini lebih terarah dalam pembahasan dan penulisannya maka 

penulis memaparkankan beberapa konsep atau teori yang berkaitan dengan judul 

yang diteliti. 

Adapun teori yang digunakan oleh penulis adalah teori agenda setting, hal ini 

dikarena publik cenderung mengetahui hal-hal yang disajikan oleh media massa 

dan menggunakan atau memakai urutan-urutan prioritas yang ditetapkan oleh 

media massa tentang berbagai persoalan tersebut. Teori agenda setting 

menghidupkan kembali model Jarum Hipodermik, tetapi fokus penelitian telah 
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bergeser dari efek pada sikap dan pendapat kepada efek kesadaran dan 

pengetahuan, dari efek efektif ke efek kognitif
14

. 

Teori agenda setting dasar pemikirannya adalah diantara berbagai topik yang 

dimuat  di media massa, topik yang lebih banyak mendapat perhatian dari media 

massa akan menjadi lebih akrab bagi penontonnya dan akan dianggap penting 

dalam suatu periode waktu tertentu dan akan terjadi sebaliknya bagi topik yang 

kurang mendapat perhatian media massa. 

Oleh karena itu, teori Agenda Setting menekankan adanya hubungan positif 

antara penilaian yang diberikan media pada suatu persoalan dengan perhatian 

yang diberikan khalayak pada persoalan tersebut. Dengan kata lain, apa yang 

dianggap penting oleh media, akan dianggap penting pula oleh khalayak. Apa 

yang dilupakan media, akan luput pula dari perhatian khalayak. 

teori agenda setting diperkenalkan pertama kali oleh Maxwell McCombs dan 

Donald Shaw. Mereka mengatakan audiens tidak hanya memahami masalah-

masalah umum dan hal-hal lainnya dari media massa, akan tetapi mereka juga 

memahami betapa pentingnya satu isu atau topik, dan penekanan yang diberikan 

media massa terhadap topik itu
15

. 

Tidak terlepas dengan berita kasus penistaan agama yang melibatkan politisi 

ahok yang ditayangkan di televisi. hampir setiap hari pemberitaan yang 

berhubungan dengan ahok kerap kali disiarkan oleh media  penyiaran. Dengan 

isu-isu yang penting yang telah di tentukan agar lebih menarik publik. 

Dengan kata lain media tersebut telah membentuk suatu “ agenda ” dalam isi 

pemberitaannya. Menurut asumsi teori ini, media punya kemampuan untuk 

menyeleksi dan mengarahkan perhatian masyarakat pada gagasan atau peristiwa 

tertentu. Media mengatakan pada kita apa yang penting dan apa yang tidak 
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penting. Media pun mengatur apa yang harus kita lihat atau tokoh siapa yang 

harus kita dukung. perkataan lain, agenda media akan menjadi agenda khalayak.
16

 

b. Pengaruh Komunikasi Massa Terhadap Individu 

Pada umumnya studi mengenai komunikasi massa berkaitan dengan persoalan 

efek komunikasi massa. Efek atau pengaruh ini telah menjadi pusat perhatian bagi 

berbagai pihak dalam masyarakat yang melalui pesan-pesan yang hendak 

disampaikan berusaha untuk menjangkau khalayak yang diinginkan. Oleh 

karenanya mereka berusaha untuk menemukan saluran yang paling efektif untuk 

dapat mempengaruhi audience.
17

 

 

c. Pengaruh Media Massa Terhadap Masyarakat dan Budaya 

Di pelopori oleh DeFleur yang selalu mengembangkan teori tentang efek. 

Pengembangan awal yang dilakukan oleh DeFluer adalah memperhitungkan 

variable psikologis dalam proses efek, maka selanjutnya dia mengembangkan 

teorinya dengan memasukan variabel norma budaya dalam efek media massa. 

Teori yang disebut “ Cultural Norms ” ini beranggapan bahwa media tidak hanya 

memberikan efek langsung terhadap individu, tetapi juga mempengaruhi kultur, 

pengetahuan kolektif dan norma serta nilai-nilai dari suatu masyarakat. Media 

massa telah menghadirkan seperangkat citra, gagasan, evaluasi dari mana 

khalayak dapat memilih dan menjadi acuan dari perilakunya. 

Pergeseran pemikiran yang ditandai oleh perbedaan antara model 

psikodinamik dan teori norma budaya ini terlihat dari karakteristik efek pada 

kedua pemikiran tersebut. Pada model psikodinamik efek adalah suatu yang di 

inginkan oleh pengirim pesan; berlangsung secara singkat, berkaitan dengan 

perubahan sikap, informasi dan prilaku pada individu, dan relative terjadi tanpa 

melalui media. Secara umum efek-efek itu relevan dengan gagasan kompanye, 

suatu usaha secara sadar direncanakan dengan menggunakan publisitas untuk 

kepentingan memberi informasi dan memotivasi. 
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 Karakter efek dalam pandangan ini berbeda dengan sebelumnya, yaitu efek 

yang berlangsung dalam waktu lama, umumnya tidak terencana, lebih bersifat 

tidak langsung dan kolektif. Sebagai tambahan, fokus perhatian dalam 

pendekataan ini tidak pada pesan yang terpisah atau berdiri sendiri. Melainkan 

pada keseluruhan sistem pesan yang serupa. Dengan demikian kita akan mengacu 

kepada hal-hal seperti sosialisasi, transmisi dan dukungan terhadap nilai-nilai 

sosial, kecenderungan media untuk menyiratkan ideologi tertentu, pembentukan 

situasi bagi pendapat umum; perbedaan distribusi pengetahuan dalam masyarakat, 

perubahan jangka panjang dalam hal budaya, kelembagaan atau struktur 

masyarakat. Adapun teori besar dalam pendekatan ini adalah teori agenda 

setting.
18

 

2. Persepsi 

Jalaluddin Rakhmat memaparkan dalam bukunya Psikologi komunikasi 

mengemukakan bahwa persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa atau 

hubungan yang diperoleh dengan mengumpulkan informasi dan menafsirkan 

pesan. Sedangkan menurut miftah toha bahwa persepsi pada hakekatnya proses 

koknitif yang dialami oleh setiap orang dalam memahami informasi tentang 

lingkungan melalui pengindraan, baik melalui pengelihatan, pandangan, 

penghayatan, perasaan dan penciuman. 

menurut Deddy Mulyana persepsi adalah sebagai proses internal yang 

memungkinkan kita memilih, mengorganisasikan dari lingkungan kita, dan proses 

tersebut mempengaruhi prilaku kita
19

. Jadi Persepsi adalah inti komunikasi, 

karena jika persepsi kita tidak akurat, tidak mungkin kita berkomunikasi dengan 

efektif. Menurut jalaludin, Indikator persepsi ada tiga 
20

:  

1. Seleksi (selection), adalah tindakan memperhatikan rangsangan tertentu 

dalam lingkungan. 
21
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2. Organisasi (organization), setelah menyeleksi informasi dari lingkungan, 

kita mengorganisasikannya dengan merangkainya sehingga menjadi 

bermakna.  

3. Interpretasi (interpretation), adalah proses subjektif dari menjelaskan 

persepsi kedalam cara yang kita mengerti. 

 

a. Faktor-aktor yang mempengaruhi persepsi 

1) Perhatian  (attention) 

Perhatian adalah proses mental ketika stimuli menjadi menonjol dalam 

kesadaran pada saat stimuli lainnya melemah. Ada beberapa faktor yang bisa 

mempengaruhi di antarnya adalah : 

1. Faktor eksternal penarik perhatian. Stimuli diperhatikan karena 

mempunyai sifat-sifat yang menonjol, antara lain: gerakan, intensitas 

stimuli, kebaruan, dan perulangan. 

2. Faktor internal penuh perhatian: perhatian timbul karena disebabkan faktor 

internal dalam diri kita. Antara lain: faktor-faktor biologis.  

 

2) Faktor-faktor fungsional 

Faktor-faktor fungsional yang mempengaruhi persepsi lazim disebut  sebagai 

kerangka rujukan. Faktor fungsional berasal dari kebutuhan, pengalaman yang 

terjadi pada masa lampau dan hal-hal yang termasuk apa yang kita sebut 

sebagai faktor-faktor personal
22

. 

 

3) Faktor struktural 

Faktor struktural yang dapat menarik perhatin persepsi. Faktor ini semata-mata 

berasal dari sifat stimuli fisik dan efek syaraf yang ditimbulkannya pada sistem 

saraf individu. Kalau seseorang ingin memahami suatu peristiwa, maka dia 
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tidak dapat meneliti fakta-fakta yang terpisah, dia harus memandangnya dalam 

hubungan keseluruhan
23

 .  

 

b. Macam-Macam Persepsi 

1) Persepsi terhadap lingkungan fisik. Dalam menilai suatu benda saja tidak selalu 

ketika melihat bulan, misalnya orang amerika utara melaporkan melihat 

seorang pria di bulan. Orang indian amerika sering melaporkan melihat seekor 

kelinci, orang cina melihat di bulan seorang wanita meninggalkan suaminya. 

Dalam persepsi lingkungan fisik, kita terkadang melakukan kekeliruan. Indra 

kita terkadang menipu kita itulah yang diilusi. Tipuan mata seseorang 

terkadang menimbulkan perbedaan latar belakang pengalaman, budaya dan 

suasana psikologis yang berada juga membuat persepsi kita berada terhadap 

suatu objek. 

2) Persepsi sosial, adalah proses menangkap arti objek-objek sosial dan kejadian-

kejadian yang kita alami dalam lingkungan kita. Manusia bersifat emosional, 

sehingga penilaian terhadap mereka mengandung resiko. Persepsi terhadap 

anda mempengaruhi persepsi anda terhadap saya juga mempengaruhi persepsi 

saya terhadap anda. 

3) Persepsi budaya, faktor-faktor internal bukan saja mempengaruhi etensi  

sebagai salah satu aspek persepsi, tetapi juga mempengaruhi persepsi kita 

secara keseluruhan, terutama atas penafsiran terhadap suatu rangsangan agama, 

ideology, tingkat intelektualitas, tingkat ekonomi, pekerjaan, dan citra rasa 

sebagai faktor-faktor internal jelas mempengaruhi persepsi terhadap suatu 

realita. Dengan demikian persepsi itu terkait oleh budaya bagaimana kita 

memaknai suatu pesan objek atau lingkungan tergantung pada sistem yang kita 

anut.
24
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c. Faktor-faktor yang mempengaruhi salahnya persepsi: 

1) Kesalahan Atribusi 

Proses internal dalam diri kita untuk memahami orang, kita dapat 

menggunakan beberapa sumber informasi. Contonya kita ingin mengamati 

penampilan fisik orang lain, karena faktor-faktor seperti usia, gaya berpakaian, 

dan penampilan meraka  dapat memberikan gambaran tentang sifat utama meraka. 

Kesalahan atribusi bisa juga salah karena kita salah menafsirkan isi pesan yang di 

sampaikan oleh seseorang. Ketika seseoarang sedang tersenyum kita tidak tahu 

apakah ia ramah, menyindir atau mungkin menggoda. Kesalah atribusi lainya 

ialah pesan yang di persepsi tidak sempurna atau tidak utuh. 

2) Prasangka 

Kekeliruan bisa saja terjadi ketika persepsi kita terhadap orang berbeda adalah 

prasangka. Suatau konsep yang sangat dekat dengan streotif, beberapa ahli 

cendrung menganggap bahwa streotif itu identik dengan prasangka. 

3) Streotif 

Kesulitan komunikasi bisa saja memunculkan dari penstreotipan yaitu 

menggenarialisasikan orang-orang berdasarkan informasi yang tidak memadai dan 

membentuk asumsi mengenai mereka berdasarkan keanggotaan dalam suatu 

kelompok 

4) Effek Hallo 

Effek Hallo memang lazim dan sangat kuat dalam mempengaruhi diri kita 

dalam menilai orang lain. Kesalahan persepsi yang disebut effek hallo merujuk 

pada fakta saat kita membentuk suatu kesan mengenai seseorang, kesan ini lebih 

cendrung meimbulkan effek yang kuat dari penilaian kita akan sifat-sifatnya yang 

spesfik. 

5) Gegar Budaya 

Gegar budaya disebabkan oleh kecemasan karena hilangnya karakteristik 

budaya yang sudah dikenal yang berhubungan dengan sosial. Yang di maksud 

dengan gegar budaya suatu bentuk ketidak mampuan menyesuaikan diri yang 
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merupakan suatu reaksi terhadap upaya sementara yang gagal untuk 

menyesuaikan diri dengan lingkungan dan orang-orang baru.
25

 

 

d. sifat-sifat persepsi diantaranya adalah sebagai berikut: 

1) Persepsi berdasarkan pengalaman, pola-pola prilaku manusia berdasarkan 

persepsi mereka mengenal realitas (social) yang telah dipelajari. Persepsi 

manusia terhadap seseorang, objek atau kejadian dan reaksi mereka terhadap 

hal-hal itu berdasarkan pengalaman dan pembelajaran masa lalu mereka 

berkaitan dengan orang, objek atau kejadian serupa. 

2) Persepsi bersifat dugaan, oleh karena data yang kita peroleh mengenai objek 

lewat penginderaan tidak pernah lengkap, persepsi merupakan loncatan 

langsung pada kesimpulan, seperti seleksi. Langkah ini dianggap perlu karena 

tidak mungkin memperoleh seperangkat rincian yang lengkap lima indera 

kita. 

3) Persepsi bersifat selektif, atensi kita pada suatu rangsangan merupakan faktor 

utama yang menentukan  selektifitas kita terhadap rangsangan tersebut, hal ini 

dipengaruhi oleh beberpa faktor diantaranya adalah faktor internal yang 

mempengaruhi atensi dan factor eksternal yang mempengaruhi atensi. 

4) Persepsi bersifat kontekstual, suatu ransangan dari luar harus diorganisasikan. 

Dari semua pengaruh yang ada dalam persepsi, konteks merupakan suatu 

pengaruh yang sangat kuat. Suatu objek kejadian sangat mempengaruhi faktor 

kognitis, pengharapan, dan oleh karenanya juga persepsi kita
26

.   

 

3.  Masyarakat 

Masyarakat merupakan kumpulan manusia yang relative mandiri, hidup 

bersama-sama dalam waktu yang cukup lama, tinggal di suatu wilayah tertentu, 

mempunyai kebudayaan sama serta melakukan sebagian besar kegiatan di dalam 

kelompok atau kumpulan manusia tersebut. masyarakat sekelompok orang yang 

menempati suatu wilayah secara langsung atau tidak langsung saling berhubungan 
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untuk memenuhi kebutuhan yang terkait oleh suatu sistem sosial melalui perasaan 

solidaritas dengan dilatarbelakangi oleh adanya persamaan sejarah politik dan 

kebudayaan
27

. 

 Umumnya, masyarakat digunakan untuk mengacu sekelompok orang yang 

hidup bersama dalam satu komunitas yang teratur. Adapun ciri-ciri masyarakat 

adalah sebagai berikut : 

1. Terdiri dari beberapa individu dan kelompok 

2.  Memiliki tempat tinggal dan memenuhi kebutuhan hidupnya 

3. Hidup berkelompok dan saling berhubungan 

 

a. Sistem lapisan  masyarakat mempunyai dua sifat diantarnya
28

: 

1) Terbuka ( open social stratification ), pada lapisan masyarakat ini, setiap 

anggota masyarakat mempunyai kesempatan untuk masuk dan keluar dari 

setiap lapisan. setiap orang berusaha dengan kecakapan sendiri untuk naik 

lapisan atas dan bagi mereka yang tidak beruntung bisa jatuh kelapisan 

bawah. Biasanya  sistem lapisan terbuka memberikan rangsangan lebih 

besar kepada setiap masyarakat untuk mengejar kemajuan. 

2) Tertutup ( closed social stratification ), sistem lapisan ini sifatnya 

membatasi kemungkinan pindahnya seseorang dari satu lapisan kelapisan 

lain, baik yang gerakan ke atas maupun ke bawah. sistem ini kemungkinan 

kecil masyarakat yang berpindah dari lapisan satu ke lapisan lain. Ciri 

masyarakat ini ialah: 

a) Keanggotaan pada kasta diperoleh karena warisan atau kelahiran. 

b) Keanggotaan diwariskan tadi berlaku seumur hidup sehingga 

seseorang tidak mungkin mengubah kedudukannya, kecuali ia 

dikeluarkan dari kastanya.  

c) Hubungan dengan kelompok-kelompok sosial lain bersifat terbatas. 

d) Kasta diikat oleh kedudukan-kedudukan yang secara tradisional  telah 

ditetapkan.  

                                                             
27

 Lukman dan ningsih, sosiologi, Grafindo media pratama, Bandung, 1999, hlm. 10 
28

 Ibid,. hlm. 48 



19 
 

b. Jika di tinjau karakter masyarakat terbagi atas dua: 

1) Fanatisme 

Fanatik adalah suatu istilah yang digunakan untuk menyebut suatu keyakinan 

atau suatu pandangan tentang sesuatu, yang positif atau yang negatif, pandangan 

mana tidak memiliki sandaran teori atau pijakan kenyataan, tetapi dianut secara 

mendalam sehingga susah diluruskan atau diubah. Fanatisme biasanya tidak 

rasional, oleh karena itu argumen rasionalpun susah digunakan untuk 

meluruskannya. Fanatisme dapat disebut sebagai orientasi dan sentimen yang 

mempengaruhi seseorang dalam;
29

 

 

a. berbuat sesuatu, menempuh sesuatu atau memberi sesuatu, 

b. dalam berfikir dan memutuskan, 

c. dalam mempersepsi dan memahami sesuatu, dan 

d.  dalam merasa. 

Secara psikologis, seseorang yang fanatik biasanya tidak mampu memahami 

apa-apa yang ada di luar dirinya, tidak faham terhadap masalah orang atau 

kelompok lain, tidak mengerti faham atau filsafat selain yang mereka yakini. 

Tanda-tanda yang jelas dari sifat fanatik adalah ketidak mampuan memahami 

karakteristik individual orang lain yang berada diluar kelompoknya, benar atau 

salah. Secara garis besar fanatisme mengambil bentuk: 

 

a.  fanatik warna kulit, 

b.  fanatik etnik/kesukuan, dan 

c. fanatik klas sosial. 

Fanatik Agama sebenarnya bukan bersumber dari agama itu sendiri, tetapi 

biasanya merupakan kepanjangan dari fanatik etnik atau kelas sosial. Pada 

hakikatnya, fanatisme merupakan usaha perlawanan kepada kelompok dominan 

dari kelompok-kelompok minoritas yang pada umumnya tertindas. Minoritas bisa 
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dalam arti jumlah manusia (kuantitas), bisa juga dalam arti minoritas peran 

(Kualitas). 

 

2) Toleransi  

Toleransi berasal dari bahasa latin dari kata "Tolerare" yang berarti dengan 

sabar membiarkan sesuatu.Toleransi secara luas adalah suatu perilaku atau sikap 

manusia yang tidak menyimpang dari aturan, dimana seseorang menghormati atau 

menghargai setiap tindakan yang dilakukan orang lain. istilah dalam 

konteks sosial,budaya dan agama yang berarti sikap dan perbuatan yang melarang 

adanya diskriminasi terhadap kelompok-kelompok yang berbeda atau tidak dapat 

diterima oleh mayoritas dalam suatu masyarakat. 
30

 

Contoh perilaku toleransi : 

a. Berlapang dada dalam menerima semua perbedaan, karena perbedaan 

adalah Rahmat Allah swt. 

b.  Tidak membeda-bedakan (mendiskriminasi) teman yang berbeda 

keyakinan. 

c. Tidak memaksakan orang lain dalam hal keyakinan (agama). 

d. Memberikan kebebasan orang lain untuk memilih keyakinan (agama). 

e. Tidak mengganggu orang lain yang berbeda keyakinan ketika mereka 

beribadah. 

f.  Tetap bergaul dan bersikap baik dengan orang yang berbeda keyakinan 

dalam hal duniawi. 

g. Menghormati orang lain yang sedang beribadah. 

h. Tidak membenci dan menyakiti perasaan seseorang yang berbeda 

keyakinan atau pendapat dengan kita. 

Istilah toleransi juga digunakan dengan menggunakan definisi "kelompok" 

yang lebih luas, misalnya partai politik, orientasi seksual, dan lain-lain. Hingga 

saat ini masih banyak kontroversi dan kritik mengenai prinsip-prinsip toleransi, 

baik dari kaum liberal maupun konservatif. 
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4. Pemberitaan Kasus Penistaan Agama oleh Ahok. 

Pemberitaan atau siaran merupakan pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk 

suara, tulisan, gambar, garis yang diterima melalui media elektronik ataupun 

media cetak, seperti media televisi yang memberitakan peristiwa Kasus ahok  

yang berkaitan dengan penistaan agama. dalam berbagai kejadian baik dari hal 

yang kecil sampai hal yang besar. 

Dengan adanya pemberitaan yang disampaikan kepada masyarakat kebutuhan 

manusia akan informasi dapat terpenuhi. 

Ada beberpa unsur berita yang perlu di perhatikan, agar berita tersebut dapat 

menarik perhatian masyarakat atau penonton, diantaranya
31

:  

 

a. Konflik, yang dimaksud dengan konflik disini adalah suatu kejadian yang 

terdapat dalam masyarakat baik yang bersifat terbuka ataupun tertutup, 

tetapi yang perlu dihindari konflik yang sifatnya pribadi. 

b. Kebaharuan, sifat seperti ini sangat penting dalam karya jurnalistik.Yang 

dimaksud dengan kebaharuan adalah menyangkut keaktualitas atau 

kesegaran. Suatu yang baru akan selalu menarik perhatian masyarakat, 

tetapi kebaharuan tersebut harus mengandung unsur kedekatan. Unsur 

kedekatan ini yang harus diperhatikan, karena unsur ini merupakan dapat 

menarik pembaca untuk membaca berita yang terjadi.  

c. Seks, unsur ini harus diakui menjadi daya tarik yang sangat kuat dalam 

masyarakat. Sejak zaman dulu daya  tarik ini cukup kuat tanpa 

mengekpoilitasnya
32

. 

Unsur-unsur berita tersebut, ada kaitannya dengan berita kasus penistaan agama 

yang melibatkan politisi ahok dalam media massa ( Media Cetak dan Media 

Penyiaran). Jika unsur tersebut tidak ada dalam suatu pemberitaan, maka berita 

tersebut tidak akan menarik pembaca atau penonton. 
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Ucapan Ahok yang dianggap banyak pihak menyinggung isi Al Quran 

disampaikan saat melakukan kunjungan kerja ke Kepulauan Seribu pada 27 

September 2016. Saat itu, ia menyatakan tidak memaksa warga Kepulauan Seribu 

untuk memilih dirinya pada Pilkada DKI Jakarta 2017. Pernyataannya itu disertai 

ucapannya yang mengutip bunyi surat Al Maidah ayat 51. Akibat ucapannya, 

Ahok dilaporkan oleh dua organisasi ke Polda Metro Jaya dengan tuduhan 

penistaan agama. 

Sepanjang akhir tahun 2016, hingga awal tahun 2017. Media massa disibukan 

dengan pemberitaan ahok. Mulai dari media mecetak , elektonik dan media 

televisi. Pemberitaan yang melibatkan basuki tjahaja purnama alias ahok, menuai 

pro dan kontra dari kalangan masyarakat. 

Hingga memunculkan respon dari berbagai pihak. Majelis Ulama Indonesia 

menyatakan pendapat guna merespons pernyataan Gubernur DKI Jakarta, Basuki 

Tjahaja Purnama yang menyinggung surat Al Maidah ayat 51. Setelah melakukan 

analisa, Majelis Ulama Indonesia menganggap pernyataan Ahok saat kunjungan 

kerja di Kepulauan Seribu dapat dikategorikan menghina Al Quran dan menghina 

ulama. Pernyataan Ahok dianggap memiliki konsekuensi hukum. Pernyataan 

sikap MUI ini diteken oleh Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, Ma’ruf Amin 

dan Sekretaris Jenderal Anwar Abbas. 

Menurut wakil ketua DPR Fadli zon, dengan mengutip surah yang mengataur 

soal kepemimpinan di AL-Qur’an itu, justru ahok yang memainkan isu suku, 

agama, ras dan antar golongan.
33

 

Nasaruddin Umar, Imam Besar di Masjid Istiqlal, beliau menegaskan bahwa 

untuk pernyataan dari Ahok mengenai surat Al Maidah ayat 51, bukanlah sebuah 

penistaan agama. Beliau menganggap bahwa penistaan sama sekali tidak 

tergambar di dalam kalimat yang dilontarkan oleh Ahok. Kalimat yang 
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 http://www.masterberita.com/2016/09/dianggap-melecehkan-surat-al-maidah.html,  di akses 26 

Maret  2017, 08:40) 

http://www.masterberita.com/2016/09/dianggap-melecehkan-surat-al-maidah.html


23 
 

dilontarkan oleh Ahok menyatakan bahwa surat Al Maidah itu sering digunakan 

oleh orang lain agar dapat memengaruhi pilihan politik seseorang.
34

 

Sementara itu menurut Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) 

Bareskrim Polri Brigjen Agus Andrianto. bahwa dalam kasus ini, pernyataan MUI 

tidak bisa dijadikan alasan memidanakan seseorang. Karena dalam hukum, bukan 

hanya mengandalkan sebuah persepsi. Ia juga meminta agar masalah ini tidak 

dikaitkan dengan masalah politik. Apalagi, lanjut dia, menjelang Pilkada kasus ini 

jadi semakin terlihat besar.
35

 

Respon dari berbagai pihak masyarakat itulah yang mengakibatkan munculnya 

persepsi yang berbeda. Hal ini disebabkan oleh masyarakat memahami 

pemberitaan ini dari berbagai aspek budaya, agama dan golongan yang ada di 

indonesia. 

5. Televisi 

Televisi adalah media elektronik yang memiliki kelebihan yakni adanya unsur 

audio visual dalam menyiarkan siaran, memberikan kemudahan serta kecepatan 

dalam mendapatkan informasi/berita, hiburan dan pendidikan bagi kebutuhan 

yang diinginkan oleh masyarakat. 

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. 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. Dengan kesempurnaan teknologi media televisi mampu 
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menjadi media penyiaran yang paling diminati dan digunakan oleh khalayak pada 

saat ini.
36

 

Televisi sebagai sesuatu yang unik, keunikan tersebut bukan hanya dari isi 

pesan yang ada dalam televisi, tetapi juga dari segi visualisasi, pergerakan 

kamera, tekhnik mengedit, dan juga bahasanya. Televisi merupakan media yang, 

mempunyai pengaruh dan efek yang sangat besar di dalam mempengaruhi 

khalayak atau media massa dengan program acara dan informasi beritanya. 

Sebagai media televisi yang memiliki pengaruh yang besar didalam membentuk 

persepsi dan perilaku masyarakat, televisi dirasakan memiliki peran yang vital di 

masyarakat.  

Sifat media ini yang audio visual merupakan alasan yang kuat mengapa 

televisi dikatakan memiliki kekuatan besar didalam masyarakat. Jenis informasi 

dan tayangan yang muncul tentu saja dengan cepat mudah diserap oleh 

masyarakat baik dari segi kognitif dan afektif. Demikian K. Avery dalam 

tulisannya Communication and the media, Avery berpendapat bahwa setiap 

individu dalam menerima pesan dari media massa akan melakukan tiga bentuk 

seleksi yang masing-masing merupakan hak otoriter khalayak. Ketiga bentuk 

seleksi tersebut antara lain:
37

 

1. Selective attention 

Golongan ini termasuk mau menerima pesan tetapi hanya yang diminati saja. 

2. Selective perception  

Yang termasuk golongan ini adalah mereka yang berbeda persepsinya dalam 

menanggapi suatu pesan. 

3. Selective retention 

Golongan ini merupakan golongan yang hanya mau mengingat apa yang perlu 

diingat saja terutama kalau erat kaitannya dengan kepentingan mereka. 
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Menurut Alvin Toffler, berbagai jenis format atau program acara televisi 

jumlahnya sangat banyak dan jenisnya, antara lain : program informasi (news), 

program hiburan (non news), musik, pertunjukkan, dan sport. 

 

a. Jenis – jenis Televisi Berdasarkan Fungsinya 

Berdasarkan tipenya menurut Ashadi Siregar
38

 

1) Televisi Publik, Televisi ini memberikan penekanan pada penyebaran 

ide-ide dan realitas sosial. 

2) Televisi Komersial, Televisi ini merupakan televisi yang banyak 

menampilkan hiburan. 

3) Televisi Pendidikan, Televisi ini menampilkan materi faktual dan 

idealism yang dalam berupa pendidikan dan pengajaran.  

 

b. Tujuan dan Sifat Televisi 

Tujuan televisi yakini, Menghibur, mendidik, control sosial, dan sebagai alat 

menghubungkan atau sebagai alat informasi. Sebagaimana sifatnya berupa isi 

pesan yang disampaikan harus singkat dan jelas, cara penyampaian katanya harus 

tepat dan benar, dan intonasi serta artikulasi harus tepat dan jelas
39

 . 

 

c. Fungsi Televisi  

Pada hakikatnya media televisi sebagai media komunikasi pandang dan dengar 

mempunyai tiga fungsi yaitu : 

1) Fungsi Informasi (The Information Function)  fungsinya sebagai sarana 

informasi tidak hanya dalam bentuk siaran pandang mata, atau berita yang 

dibacakan penyiar, dilangkapi gambar-gambar yang faktual, akan tetapi juga 

menyiarkan bentuk lain seperti ceramah, diskusi dan komentar. 

2) Fungsi Pendidikan (The Education Function) Televisi merupakan sarana yang 

ampuh untuk menyiarkan pendidikan kepada khalayak yang jumlahnya begitu 
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banyak dan disampaikan secara simultan. Sesuai dengan makna pendidikan, 

yakni meningkatkan pengetahuan dan  penalaran masyarakat televisi 

menyiarkan acaranya secara teratur dan terjadwal seperti pelajaran bahasa 

indonesia, matematika, dan lainnya.  

3) Fungsi Hiburan (The Entartaint Function) Dalam negara yang masyarakatnya 

masih bersifat agraris, fungsi hiburan yang melekat pada televisi siarannya 

tampaknya lebih dominan. Sebagian besar dari alokasi waktu siaran diisi oleh 

acara-acara hiburan.  

 

A. KAJIAN TERDAHULU 

1. Nama pengarang vera silvana dewi tahun 2008 di Jakarta. Dengan judul “ 

persepsi khalayak terhadap pemberitaan headline news di Metro TV”. Tipe 

penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Dengan metode 

survei yang menggunakan kuisioner dengan tekhnik purposive sampling 50 % 

dari jumlah Mahasiswa Broadcast Perkuliahan Kelas Karyawan. Berdasarkan 

hasil penelitian dapat diperoleh kesimpulan, bahwa persepsi Mahasiswa 

Broadcast Perkuliahan Kelas Karyawan Fakultas Ilmu Komunikasi 

Universitas Mercu Buana mengenai pemberitaan Headline News di Metro TV 

mengenai berita Adam Air periode maret 2008 hasil penelitian menjawab 

bahwa persepsi Mahasiswa Broadcast Perkuliahan Kelas Karyawan di 

Universitas Mercu Buana adalah positif. Positif dalam arti bahwa tayangan 

tersebut dianggap baik oleh responden dalam hal pengetahuan dan penilaian 

terhadap pemberitaan Headline News di Metro TV. 

2. Nama pengarang Sabrina tahun 2011 di pekanbaru. Dengan judul, “ persepsi 

masyarakat terhadap pemberitaan kasus video mesum aril-luna dan tari di 

televisi. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Agenda 

Setting, karena orang cenderung mengetahui hal-hal yang disajikan oleh 

media massa dan menggunakan atau memakai urutan-urutan prioritas yang di 

tetapkan oleh media massa tentang berbagai persoalan tersebut. Teori Agenda 

Setting menghidupkan kembali model Jarum Hipodermik, tetapi fokus 

penelitian telah bergeser dari efek pada sikap dan pendapat kepada efek 
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kesadaran dan pengetahuan, dari efek efektif ke efek kognitif.  Berdasarkan 

hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa, dari permasalahan bagaimana 

persepsi masyarakat RW 03 Wonorejo Kecamatan Marpoyan Damai terhadap 

pemberitaan kasus video mesum Ariel-Luna dan Tari di televise 

menunjukkan terdapat perbedaan persepsi masyarakat pada proses seleksi, 

pengorganisasian, maupun menginterpretasikan berita kasus video mesum 

Ariel-Luna dan Tari di televise menunjukkan hasil yang signifikan 

berdasarkan jawaban dari responden. 

3. Nama pengarang Muhammad Asngad tahun 2015 di purwokerto. Dengan 

judul, “ Persepsi Mahasiswa Terhadap Peringatan Bahaya Merokok Pada 

Setiap Kemasan Rokok”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi 

mahasiswa terhadap peringatan bahaya merokok pada setiap kemasan rokok 

yaitu informan mengetahui peringatan tersebut, bahkan mengetahui makna 

dari adanya peringatan tersebut, namun mereka beranggapan peringatan 

tersebut hanya mengada-ada, rekayasa, dan dibuat hanya untuk menakut-

nakuti para perokok, dan mereka beranggapan bahwa bahaya merokok dalam 

peringatan tersebut tidak sesuai dengan efek bahaya yang mereka rasakan 

selama merokok. 

4. Nama pengarang Idris Suma Afandi tahun 2016 di Bandar Lampung. Dengan 

judul, Persepsi Orangtua Terhadap Pemberitaan di Media Tentang 

Maraknya Kasus Kekerasan Terhadap Anak di Bawah Umur di Kelurahan 

Rajabasa Raya”. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah metode deskriptif kuantitatif dengan subjek penelitian adalah anak-

anak yang berusia dibawah umur yang nasibnya kurang beruntung melalui 

pemberitaan di media cetak maupun media elekronik. Untuk mengumpulkan 

data penelitian ini menggunakan teknik angket. Uji Reabilitas menggunakan 

rumus Product Moment dan Sperman Brown. Hasil penelitian ini adalah 

persepsi masyarakat adanya kekerasan terhadap anak dibawah umur, 

khususnya didalam keluarga anak tersebut dari orangtua maupun dari orang 

terdekat. Sehingga orangtua dapat benar-benar mendidik anaknya dengan 

baik dan juga orang tua diharapkan dapat mengetahui hak-hak anak , agar 
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terciptanya keluarga yang harmonis tanpa melakukan kekerasan di dalam 

keluarga khususnya anak. 

5. Nama pengarang Sulastri tahun 2012 di Yokyakarta. Dengan judul, “ 

Persepsi Mahasiswa Terhadap Pemberitaan Terorisme di Televisi”. 

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, yang 

menggambarkan realitas cakupan terorisme di berbagai media; akhir suar ini 

dilaporkan. Penelitian ini tidak menjelaskan hubungan antara variabel dan 

tidak menguji hipotesis, hanya untuk menjelaskan dan menjelaskan secara 

rinci. Mendukung teori yang digunakan adalah agenda setting teori untuk 

memeriksa cakupan terorisme di media massa dan teori persepsi untuk 

menilai persepsi siswa. Subjek dalam penelitian ini adalah siswa 

Perbandingan Agama Program Mahasiswa, Studi Agama dan Pemikiran 

Islam, Fakultas Ushuluddin, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Menggunakan 

teknik purposive sampling untuk mendapat informan. Metode analisis data 

menggunakan teknik perbandingan Constance, sedangkan validitas data 

menggunakan metode triangulasi sumber data. 

6. Nama pengarang Zaenuri Ahmad tahun 2016 di Surabaya. Dengan judul, 

Persepsi Masyarakat Muslim Terhadap Berita Islami di Televisi”. Penelitian 

ini bertujuan untuk mengetahui persepsi masyarakat Muslim kota Surabaya 

terhadap program acara “Berita Islami Masa Kini” di Trans TV dan harapan 

masyarakat Muslim kota Surabaya terhadap program acara “Berita Islami 

Masa Kini” di Trans TV. Penelitian ini dilakukan diwilayah kota Surabaya 

dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan studi 

kasus persepsi pemirsa program acara “Berita Islami Masa kini” di Trans TV 

dengan menggunakan teori fenomenologi. Teori ini digunakan untuk 

menganalisis persepsi pemirsa berita Islami Masa Kini. Karena menurut teori 

komunikasi yang masuk dalam tradisi fenomenologi berpandangan bahwa 

manusia secara aktif menginterpretasikan pengalaman mereka, sehingga 

mereka, dapat memahami lingkungannya melalui pengalaman personal dan 

langsung dengan lingkungan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemirsa 

program acara “Berita Islami Masa Kini” mempersepsikan acara ini adalah 
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acara dakwah dakwah dan media dakwah yang memberikan pendidikan 

pengatahuan Agama Islam kepada pemirsanya dengan cara yang berbeda 

dengan stasiun televisi yang lain. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

kontribusi terhadap pengembangan Ilmu Dakwah dan khususnya pada 

program studi Komunikasi Penyiaran Islam. 

 

C. Konsep Operasional 

Konsep Operasioanal yang berguna sebagai tolak ukur dalam penelitian di 

lapangan, guna memberikan penjelasan terhadap bagaimana khususnya dalam 

penelitian ini adalah Persepsi masyarakat RW.002 Desa Rambah Tengah Hulu 

Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu terhadap kasus penistaan agama oleh 

ahok di Televisi. 

Tabel. 2.1 

Konsep Operasional 

Variabel indikator Descriptor Instrument Skala 

Persepsi Seletif Melihat 

Mendengar 

Mendapatkan 

Tindakan memperhatikan rangsanga-

n tertentu dalam lingkungan, 

meliputi; 

 

1. Masyarakat melihat pemberitaan 

kasus penistaan agama oleh ahok 

di televisi. 

 

2. Masyarakt mendengar pemberita

an kasus penistaan agama oleh 

ahok di televisi. 

 

3. Masyarakat mengetahui ahok 

telah melakukan penistaan 

agama. 

 

 

a. SS= 5 

b. S  = 4 

c. CS= 3 

d. TS=2 

e. STS=1 
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4. Masyarakat ingin tahu 

pemberitaan kasus penistaan 

agama oleh ahok di televisi. 

 

 

5. Masyarakat mengetahui ahok 

adalah pelaku dalam kasus 

penistaan agama. 

 

Organisasi Menerima 

Memahami 

Mengetahui 

 

setelah menyeleksi informasi dari 

lingkungan, kita 

mengorganisasikannya dengan 

merangkainya sehingga menjadi 

bermakna, meliputi; 

 

1. Masyarakat menerima isi pesan 

pemberitaan kasus penistaan 

agama oleh ahok di televisi. 

2. Masyarakat mendapatkan pesan 

moral dari kejadian kasus 

penistaan agama. 

 

3. Masyarakat memahami dengan 

baik pemberitaan ahok dalam 

kasus penistaan agama. 

 

4. Masyarakat ingin mengetahui 

bagaimana tindakan penegak 

hukum di Indonesia terhadap 

kasus penistaan agama oleh 

ahok.  

 

 

 

a. SS= 5 

b. S  = 4 

c. CS= 3 

d. TS=2 

e. STS=1 
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Interprestasi  Anggapan 

Tafsir 

Makna 

Arti 

penjelasan 

proses subjektif dari menjelaskan 

persepsi kedalam cara yang kita 

mengerti, Meliputi; 

 

1. Berita penistaan agama oleh 

ahok dapat menambah wawasan 

dan pengetahuan masyarakat 

terhadap permasalahan hukum 

di Indonesia. 

2. Sebagian masyarakat 

menganggap ahok tidak 

memiliki akhlak sebagai 

seorang pemimpin. 

 

3. Masyarakat menganggap ahok 

benci kepada islam 

 

4. Masyarakat beranggapan ahok 

melakukan penistaan agama 

dengan unsur kesengajaan.  

 

5. Dari pemberitaan tersebut ada 

faktor politik di balik kasus 

penistaan agama oleh ahok. 

 

6. .kasus penistaan agama oleh 

ahok merupakan masalah yang 

harus di selesaikan pemerintah. 

 

7. Kasus penistaan agama oleh 

ahok memiliki dampak bagi 

Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. 

a. SS= 5 

b. S  = 4 

c. CS= 3 

d. TS=2 

e. STS=1 
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8. Masyarakat menganggap 

pemerintah tidak konsisten 

dalam menangani kasus 

penistaan agama oleh ahok.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


