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BAB II 

KAJIAN TEORI DAN HIPOTESIS 

A. Kajian Teori 

1. Persepsi 

Deddy Mulyana mencatat bahwa persepsi adalah inti komunikasi. 

Dimana Persepsi merupakan suatu proses yang di dahului oleh proses 

pengindraan, yaitu merupakan proses diterimanya stimulus oleh individu melalui 

alat indra. Persepsi merupakan proses integrated dalam diri individu terhadap 

stimulus yang diterima. Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa persepsi itu 

merupakan pengorganisasian, penginterpretasian, terhadap stimulus yang di 

indranya sehingga merupakan sesuatu yang berarti, dan merupakan respon yang 

integrated dalam diri individu.
8
 

Menurut Alex Sobur persepsi adalah inti komunikasi, karena jika persepsi 

tidak akurat, maka tidak mungkin berkomunikasi secara efektif. Persepsilah yang 

menentukan dalam memilih suatu pesan dan mengabaikan pesan yang lain. 

Semakin tinggi derajat kesamaan persepsi antar individu, semakin mudah dan 

semakin sering mereka berkomunikasi, dan sebagai konsekuensinya, semakin 

cenderung membentuk kelompok budaya atau kelompok identitas. 

Karena persepsi merupakan aktivitas yang integrated dalam diri individu, 

maka apa yang ada dalam diri individu akan ikut aktif dalam persepsi. Dalam 

persepsi dapat dikemukakan karena perasaan, kemampuan berpikir, pengalaman-

pengalaman individu tidak sama, maka dalam mempersepsi stimulus hasil 

persepsi mungkin akan berbeda antara individu satu dengan individu yang lain.
9
 

Menurut Sugihartono, mengemukakan bahwa persepsi adalah 

kemampuan otak dalam menerjemahkan stimulus atau proses untuk 

menerjemahkan stimulus yang masuk ke dalam alat indera manusia. Persepsi 

                                                           
8
 Bimo Walgito, Pengantar Ilmu Psikologi, Yogyakarta, Andi Offset, 1990, hlm 69-70 

9
 Ibid, hlm. 88 
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manusia terdapat perbedaan sudut pandang dalam penginderaan. Ada yang 

mempersepsikan sesuatu itu baik atau persepsi yang positif maupun persepsi 

negatif yang akan mempengaruhi tindakan manusia yang tampak atau nyata.
10

 

Jalaludin Rakhmat menyatakan persepsi adalah pengamatan tentang 

objek, peristiwa atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan 

informasi dan menafsirkan pesan
11

. Sedangkan, Suharman menyatakan: “persepsi 

merupakan suatu proses menginterpretasikan atau menafsir informasi yang 

diperoleh melalui sistem alat indera manusia”. Menurutnya ada tiga aspek di 

dalam persepsi yang dianggap relevan dengan kognisi manusia, yaitu pencatatan 

indera, pengenalan pola, dan perhatian
12

. 

Dari penjelasan di atas dapat ditarik suatu kesamaan pendapat bahwa 

persepsi merupakan suatu proses yang dimulai dari penglihatan hingga terbentuk 

tanggapan yang terjadi dalam diri individu sehingga individu sadar akan segala 

sesuatu dalam lingkungannya melalui indera-indera yang dimilikinya. 

 

2. Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi 

Menurut Miftah Toha, faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi 

seseorang adalah sebagai berikut
13

: 

1) 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. 

2) 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. 

                                                           
10

 Sugihartono, dkk, Psikologi Pendidikan., Yogyakarta, UNY Press, 2007, hlm  8 
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 Jalaludin Rakhmat, Persepsi Dalam Proses Belajar Mengajar, Jakarta, Rajawali Pers, 

2007, hlm 51 
12

 Suharman, Psikologi Kognitif, Surabaya: Srikandi, 2005, hlm 23 
13
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Menurut Bimo Walgito faktor-faktor yang berperan dalam persepsi dapat 

dikemukakan beberapa faktor, yaitu
14

: 

1) Objek yang dipersepsi 

Objek menimbulkan stimulus yang mengenai alat indera atau reseptor. 

Stimulus dapat datang dari luar individu yang mempersepsi, tetapi juga 

dapat datang dari dalam diri individu yang bersangkutan yang langsung 

mengenai syaraf penerima yang bekerja sebagai reseptor. 

2) Alat indera, syaraf dan susunan syaraf 

Alat indera atau reseptor merupakan alat untuk menerima stimulus, 

disamping itu juga harus ada syaraf sensoris sebagai alat untuk meneruskan 

stimulus yang diterima reseptor ke pusat susunan syaraf, yaitu otak sebagai 

pusat kesadaran. Sebagai alat untuk mengadakan respon diperlukan motoris 

yang dapat membentuk persepsi seseorang. 

3) Perhatian 

Untuk menyadari atau dalam mengadakan persepsi diperlukan adanya 

perhatian, yaitu merupakan langkah utama sebagai suatu persiapan dalam 

rangka mengadakan persepsi. Perhatian merupakan pemusatan atau 

konsentrasi dari seluruh aktivitas individu yang ditujukan kepada sesuatu 

sekumpulan objek. 

Sedangkan faktor yang mempengaruhi persepsi menurut Ahmad Mubarok 

meliputi
15

: 

1) Faktor perhatian: meliputi faktor eksternal berupa sifat yang menonjol 

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

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

2) Faktor fungsional: meliputi kebutuhan, kesiapan mental, suasana mental, 

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

reference).  
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3) Faktor struktural: menurut teori Gestalt ketika individu mempersepsikan 

sesuatu maka ia mempersepsinya sebagai suatu keseluruhan bukan bagian-

bagian. 

Faktor-faktor tersebut menjadikan persepsi individu berbeda satu sama 

lain dan akan berpengaruh pada individu dalam mempersepsi suatu objek, 

stimulus, meskipun objek tersebut benar-benar sama. Persepsi seseorang atau 

kelompok dapat jauh berbeda dengan persepsi orang atau kelompok lain 

sekalipun situasinya sama. Perbedaan persepsi dapat ditelusuri pada adanya 

perbedaan-perbedaan individu, perbedaan-perbedaan dalam kepribadian, 

perbedaan dalam sikap atau perbedaan dalam motivasi. Pada dasarnya proses 

terbentuknya persepsi ini terjadi dalam diri seseorang, namun persepsi juga 

dipengaruhi oleh pengalaman, proses belajar, dan pengetahuannya. 

 

3. Indikator Persepsi 

Menurut Rakhmat, persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, 

atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan 

menafsirkan  pesan. Persepsi ialah memberikan makna pada stimuli indrawi 

(sensory stimuli). Hubungan sensasi dengan persepsi sudah jelas. Sensasi adalah 

bagian dari persepsi. Walaupun begitu, menafsirkan makna informasi indrawi 

tidak hanya melibatkan sensasi, tetapi juga atensi, ekspektasi, motivasi dan 

memori. Lebih lanjut Rakhmat menambahkan bahwa indikator persepsi meliputi: 

1) Perhatian 

Perhatian adalah proses mental ketika stimulus atau rangkaian stimulus-

stimulus menjadi menonjol dalam kesadaran pada saat stimulus lainnya 

melemah, demikian definisi yang diberikan oleh Kenneth E. Andersen 

(1972.46), dalam buku yang ditulisnya sebagai pengantar pada teori 

komunikasi. Perhatian terjadi bila kita mengonsentrasikan diri pada salah 
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satu alat indera kita, dan mengenyampingkan masukan-masukan melalui 

alat indera lainnya.
16

 

2) Faktor-faktor fungsional yang menentukan persepsi 

Faktor fungsional berasal dari kebutuhan, pengalaman masa lalu dan hal-

hal lain yang termasuk apa yang kita sebut sebagai faktor-faktor personal. 

Yang menentukan persepsi bukan jenis atau bentuk stimulus, tetapi 

karakteristik orang yang memberikan respon pada stimulus itu.
17

 

3) Faktor-faktor struktural 

Faktor-faktor struktural berasal semata-mata dari sifat stimulus fisik dan 

efek-efek saraf yang ditimbulkannya pada sistem saraf individu.
18

  

 

4. Televisi 

Dalam bahasa Inggrisnya Televisi ini disebut dengan : Televison. Istilah 

“Television” berasal dari perkataan Yunani : Tele artinya : far off, jauh. 

Ditambah dengan : Vision yang berasal dari bahasa latin vision, yang artinya to 

see, melihat. Jadi artinya secara harfiah, melihat jauh. Ini sesuai dengan existensi 

dari pada siaran TV dari Jakarta, kita bisa lihat di rumah kita di Bandung. Media 

komunikasi jarak jauh dengan penayangan gambar dan pendengaran suara, baik 

melalui kawat maupun secara elektronmagnetik tanpa kawat. (Berasal dari 

bahasa Yunani “tele” yang berarti jauh dan “vision” yang berarti penglihatan).
19

 

Dapat di jelaskan pula secara rinci dalam bahasa yunani yaitu television 

(Tel = jauh dan Vision = gambar). Bahasa Jerman fernsehen (Fern= jauh dan 

Sehen = melihat). Diartikan mengajak pemirsa melihat peristiwa atau kejadian 

yang jaraknya berjauhan akan tetapi bersamaan waktunya.
20
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19
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Adapun menurut kamus bahasa Indonesia populer televisi adalah pesawat 

yang dapat menangkap siaran gambar dan suara dari pemancar.
21

 Menurut kamus 

WJS Purwodarminto, pengertian program adalah acara, sementara kamus 

Webster International lebih merinci lagi, yakni: Program adalah suatu jadwal 

(schedule) atau perencanaan untuk ditindak lanjuti dengan penyusunan “butir” 

siaran yang berlangsung sepanjang siaran itu berada di udara.  

Secara teknis penyiaran televisi, program televisi (television 

programming) diartikan sebagai penjadwalan atau perencanaan siaran televisi 

dari hari ke hari (horizontal programming) dan dari jam ke jam (vertical 

programming) setiap harinya. Dalam media radio terdapat perbedaan arti kata 

yang jelas antara “program” dan “programa”. Programa di dunia radio berarti 

acara, sementara yang dimaksudkan dengan program adalah susunan kesatuan 

acara dalam sehari. Media televisi hanya mengistilahkan programming atau 

pemrograman.
22

 

Kata televisi terdiri 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 sistem penyajian gambar berikut suaranya dari suatu 

tempat yang berjarak jauh.
23

 

Pendapat lain menyebutkan, televisi dalam bahasa Inggris disebut 

television. Televisi terdiri dari istilah tele yang berarti jauh dan visi (vision) yang 

berarti penglihatan.
24

  

Televisi adalah media pandang sekaligus media dengar (audio-visual). Ia 

berbeda dengan media cetak yang lebih merupakan media pandang. Orang 

                                                           
21

 Bambang Marhijanto, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Populer, Surabaya, Bintang 

Timur, 1995, hlm 540 
22
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IKJ Press, 2007, hlm 1-2 
23
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24
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memandang gambar yang ditayangkan di televisi, sekaligus mendengar atau 

mencerna narasi atau narasi dari gambar tersebut.
25

 

Televisi merupakan salah satu bentuk media sebagai alat komunikasi 

massa. Komunikasi massa adalah pesan yang dikomunikasikan melalui media 

massa pada sejumlah besar orang. Media komunikasi yang termasuk massa yaitu 

radio siaran, televisi, film yang dikenal sebagai media elektronik, serta surat 

kabar dan majalah yang keduanya termasuk media cetak.
26

 

Media televisi lahir karena perkembangan teknologi. Bermula dari 

ditemukannya electrische teleskop sebagai perwujudan gagasan seorang 

mahasiswa dari Berlin (Jerman Timur) yang bernama Paul Nipkov, untuk 

mengirim gambar melalui udara dari satu tempat ke tempat lain dengan 

menggunakan kepingan logam atau disebut dengan teleskop elektrik dengan 

resolusi 18 garis. Temuannya disebut cikal bakal lahirnya televisi. Karena 

ketekunannya Paul Nipkov akhirnya menemukan sebuah alat yang kemudian 

disebut “Jantra Nipkov” atau disebut juga “Nipkov Sheibu”, hal ini terjadi antara 

tahun 1883-1884. Akhirnya Nipkov diakui sebagai bapak televisi.
27

 

Siaran televisi pertama kali di Indonesia diperkenalkan pada tahun 1962, 

ketika Indonesia mendapat kehormatan untuk menyelenggarakan pesta olahraga 

Asian Games di Jakarta. Saat itu, masyarakat Indonesia disuguhi tontonan realita 

yang memukau. Meskipun hanya siaran hitam putih, namun siaran pertama kali 

televisi di Indonesia itu menjadi momentum yang bersejarah. Sementara puncak 

ketenaran (booming) televisi di Indonesia sendiri di mulai tahun 1992 ketika 

RCTI mulai mengudara dengan bantuan decoder (alat pemancar).
28

 Saat ini di 

Indonesia sudah mengudara satu televisi pemerintah yakni TVRI, dan beberapa 
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televisi swasta, antara lain SCTV, MNC, ANTV, Indosiar, Metro TV, Trans TV, 

Trans 7, TVOne, Global TV, serta televisi lokal seperti JTV, SBO, TV9, dan 

lain-lain. 

Menjadwalkan program siaran tidak semudah yang dibayangkan, 

mengingat penata program harus jeli memperhatikan apa yang disenangi 

penonton, selain kapan penonton biasa duduk di depan pesawat televisi. Karena 

itu, untuk menyusun program siaran diperlukan system pemrograman siaran. 

Dengan sistem itu diharapakan acara-acara yang hadir di layar televisi dapat 

membuat asik penonton, dapat disenangi penonton, bahkan syukur-syukur bisa 

menjadi panutan penonton. Adapun berbagai istilah-istilah yang sering 

dipergunakan dalam program siaran. Istilah-istilah itu sebagai berikut: 

1) Siaran, mata acara atau rangkaian mata acara berupa pesan-pesan dalam 

bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar, yang dapat didengar dan atau 

dilihat oleh khalayak dengan pesawat penerima siaran televisi dengan atau 

tanpa alat bantu. 

2) Penyiaran, seluruh kegiatan yang memungkinkan terselenggranya siaran 

radio dan atau televisi, yang meliputi idiil, perangkat lunak, dan perangkat 

keras melalui sarana pemancar atau sarana transmisi didarat atau 

diantariksa dengan menggunakan gelombang elektromagnetik atau 

transmisi kabel, serat optik, atau media lainnya. Dipancarluaskan untuk 

dapat diterima oleh khalayak dengan pesawat penerima siaran radio dan 

atau pesawat penerima siaran televisi dengan alat bantu. 

3) Pola Acara, susunan mata acara yang memuat penggolongan, jenis, hari, 

waktu, dan lamanya serta frekuensi siaran setiap mata acara dalam suatu 

periode tertentu sebagai panduan dalam penyelenggaraan siaran.  

4) Acara Siaran, program siaran, jadwal, rencana siaran dari hari ke hari dan 

dari jam ke jam. 
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5) Format Acara, presentasi suatu program siaran, misalnya format talk show, 

format reportase, features, variety show, musik, sinetron drama, acara 

komedi, klips video, dan seterusnya.  

6) Kelompok acara, sejumlah acara menurut jenis pengelompokan acara. Jenis 

pengelompokan acara di Indonesia berpedoman pada klasifikasi UNESCO, 

yang pengelolaannya didasari oleh maksud dan tujuan acara-acara siaran. 

Pembagian itu meliputi pemberitaan dan penerangan, pendidikan, 

kebudayaan, dan hiburan.  

7) Judul Acara, nama (title) dari satu mata acara. 

 

5. Mahasiswa  

Mahasiswa menurut Siswoyo adalah sebagai individu yang sedang 

menuntut ilmu ditingkat perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta atau 

lembaga lain yang setingkat dengan perguruan tinggi. Mahasiswa dinilai 

memiliki tingkat intelektualitas yang tinggi, kecerdasan dalam berpikir dan 

kerencanaan dalam bertindak. Berpikir kritis dan bertindak dengan cepat dan 

tepat merupakan sifat yang cenderung melekat pada diri setiap mahasiswa, 

yang merupakan prinsip yang saling melengkapi.
29

 

Sedangkan menurut Hartaji, mahasiswa adalah seseorang yang 

sedang dalam proses menimba ilmu ataupun belajar dan terdaftar sedang 

menjalani pendidikan pada salah satu bentuk perguruan tinggi yang terdiri 

dari akademik, politeknik,sekolah tinggi, institut dan universitas.
30

 

Menurut Yusuf, seorang mahasiswa dikategorikan pada tahap 

perkembangan yang usianya 18 sampai 25 tahun. Tahap ini dapat 

digolongkan pada masa remaja akhir sampai masa dewasa awal dan dilihat 
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Siswoyo, Ilmu Pendidikan, Yogyakarta,  UNY Press, 2007, hlm 121 
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dari segi perkembangan, tugas perkembangan pada usia mahasiswa ini ialah 

pemantapan pendirian hidup. 

Menurut Gunarsa, ciri-ciri perkembangan remaja lanjut atau remaja 

akhir (usia 18 sampai 21 tahun) dapat dilihat dalam tugas-tugas 

perkembangan yaitu: 

1) Menerima keadaan fisiknya; perubahan fisiologis dan organis 

2) yang sedemikian hebat pada tahun-tahun sebelumnya, pada masa 

remaja akhirsudah lebih tenang. Struktur dan penampilan fisik sudah 

menetap dan harus diterima sebagaimana adanya. Kekecewaan 

karena kondisi fisik tertentu tidak lagi mengganggu dan sedikit demi 

sedikit mulai menerima keadaannya. 

3) Memperoleh kebebasan emosional; masa remaja akhir sedang pada 

masa proses melepaskan diri dari ketergantungan secara emosional 

dari orang yang dekat dalam hidupnya (orangtua). Kehidupan emosi 

yang sebelumnya banyak mendominasi sikap dan tindakannya mulai 

terintegrasi dengan fungsi-fungsi lain sehingga lebih stabildan lebih 

terkendali. Dia mampu mengungkapkan pendapat dan perasaannya 

dengan sikap yang sesuai dengan lingkungan dan kebebasan 

emosionalnya. 

4) Mampu bergaul; dia mulai mengembangkan kemampuan 

mengadakan hubungan sosial baik dengan teman sebaya maupun 

oranglain yang berbeda tingkat kematangan sosialnya. Dia mampu 

menyesuaikan dan memperlihatkan kemampuan bersosialisasi dalam 

tingkat kematangan sesuai dengan norma sosial yang ada. 

5) Menemukan model untuk identifikasi; dalam proses ke arah 

kematangan pribadi, tokoh identifikasi sering kali menjadi faktor 

penting, tanpa tokoh identifikasi timbul kekaburan akan model yang 
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ingin ditiru dan memberikan pengarahan bagaimana bertingkah laku 

dan bersikap sebaik-baiknya. 

6) Mengetahui dan menerima kemampuan sendiri; pengertian dan 

penilaian yang objektif mengenai keadaan diri sendiri mulai 

terpupuk. Kekurangan dan kegagalan yang bersumber pada keadaan 

kemampuan tidak lagi mengganggu berfungsinya kepribadian dan 

menghambat prestasi yang ingin dicapai. 

7) Memperkuat penguasaan diri atas dasar skala nilai dan norma; nilai 

pribadi yang tadinya menjadi norma dalam melakukan sesuatu 

tindakan bergeser ke arah penyesuaian terhadap norma di luar 

dirinya. Baik yang berhubungan dengan nilai sosial ataupun nilai 

moral. Nilai pribadi adakalanya harus disesuaikan dengan nilai-nilai 

umum (positif) yang berlaku dilingkungannya. 

8) Meninggalkan reaksi dan cara penyesuaian kekanak-kanakan; dunia 

remaja mulai ditinggalkan dan dihadapannya terbentang dunia 

dewasa yang akan dimasuki. Ketergantungan secara psikis mulai 

ditinggalkan dan ia mampu mengurus dan menentukan sendiri. Dapat 

dikatakan masa ini ialah masa persiapan ke arah tahapan 

perkembangan berikutnya yakni masa dewasa muda.
31

 

Kemudian Santrock mengatakan seperti halnya transisi dari sekolah 

dasar menuju sekolah menengah pertama yang melibatkan perubahan dan 

kemungkinan stres, begitu pula masa transisi dari sekolah menengah atas 

menuju universitas. Dalam banyak hal, terdapat perubahan yang sama dalam 

dua transisi itu. Transisi ini melibatkan gerakan menuju satu struktur sekolah 

yang lebih besar dan tidak bersifat pribadi, seperti interaksi dengan 
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20 
 

kelompok sebaya dari daerah yang lebih beragam dan peningkatan perhatian 

pada prestasi dan penilaiannya.
32

 

 

B. Kajian Terdahulu 

Penelitian mengenai intensitas menonton atau persepsi telah diteliti oleh 

peneliti sebelumnya, namun dengan kaitan varibel berbeda, atau tempat 

penelitian berbeda, dan permasalahan yang berbeda. Adapun penelitian tersebut 

adalah: 

a) Syaiful Arif (2015); Jurusan Ilmu Komunikasi FISHum Universitas Islam 

Negeri Sunan Kalijaga, dengan judul penelitian “Persepsi Mahasiswa 

terhadap Tayangan Realitiy Show (Studi Deskriptif Kualitatif pada 

Tayangan “Dua Dunia” di Trans 7 pada Mahasiswa Ilmu Komunikasi 

UIN Sunan Kalijaga).” Hasil penelitiannya adalah: (1)pada tahapan atensi 

atau perhatian, pada tayangan tersebut sudah bisa menarik perhatian 

untuk menonton tayangan tersebut, hal itu dapat dilihat dari adanya unsur 

yang menarik perhatian di dalam tayangan tersebut yang menurut 

informan ada kekhasan seperti istilah “mediumisasi” yang cukup 

familiarserta alur tayangan tersebut yang mengundang rasa penasaran. 

Mahasiswa juga menaruh perhatian pada tayangan tersebut dikarenakan 

memang ada motif tersendiri baik untuk memuaskan rasa penasaran dan 

karena ada kemauan untuk mendapatkan pengetahuan lain; dan (2) pada 

tahapan interpretasi/persepsi, jika didasarkan pada nilai yang dianut 

meliputi faktor kegunaan, kebaikan, serta kepuasan terhadap tayangan, 

mahasiswa mengatakan cukup positif. Berdasarkan pesan tayangan juga 

dikatakan cukup positif oleh mahasiswa. Jika didasarkan pengalaman 

mereka selama menonton tayangan tersebut, seperti penggunaan kiai 
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sebagai pemandu acara sudah tepat namun dalam hal keaslian tayangan 

apakah ada unsur manipulasinya atau tidak masih mereka pertanyakan 

mengingat rekayasa tayangan sangat mungkin terjadi dalam tayangan ini 

sehingga berujung pada menurunnya tingkat kepuasan mereka terhadap 

tayangan tersebut.
33

 

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang penulis lakukan 

adalah objek yang diteliti, penelitian tersebut mengkaji objek tayangan 

dua dunia di Trans 7 pada Mahasiswa Ilmu Komunikasi UIN Sunan 

Kalijaga. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang penulis 

lakukan adalah sama-sama meneliti persepsi mahasiswa. 

b) Nur Fitria Romadlonati (2010); Program Studi Ilmu Komunikasi 

FISHUM Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, dengan judul 

penelitian “Persepsi Mahasiswa Prodi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu 

Sosial dan Humaniora terhadap Brand Ambassador pada Iklan Citra Versi 

Rumah Cantik Citra di Televisi.” Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

dalam persepsinya tentang brand ambassador pada iklan Citra versi 

Rumah Cantik Citra di televisi mahasiswa Prodi Ilmu Komunikasi 

Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, memberikan penilaian yang baik 

terhadap brand ambassador pada iklan Citra versi Rumah Cantik Citra di 

televisi. Hal ini terlihat dari besarnya perhatian dan penilaian responden 

yang bagus terhadap brand ambassador pada iklan Citra versi Rumah 

Cantik Citra di Televisi. 

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang penulis lakukan 

adalah perbedaan pada objek dan subjek penelitian. Penelitian tersebut 

meneliti objek Brand Ambassador pada Iklan Citra Versi Rumah Cantik 

Citra di Televisi, dan subjek penelitiannya adalah mahasiswa Prodi Ilmu 

Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora. Persamaan penelitian 
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tersebut dengan penelitian yang penulis lakukan adalah sama-sama 

meneliti persepsi.
34

 

c) Achmad Herman (2008); Jurusan Ilmu Komunikasi FISIP Universitas 

Tadulako Tondo Palu, dengan judul “Persepsi Remaja terhadap Tayangan 

Pornografi di Televisi (Studi di Tiga Sekolah Mengenah Atas di Kota 

Palu, Provonsi Sulawesi Tengah).” Hasil penelitiannya adalah bahwa 

remaja tidak sepakat bahwa pornografi itu seni, mereka sepakat bahwa 

pornografi itu berarti tayangan yang pemainnya telanjang, memamerkan 

Aurat (paha dan buah dada), bermesraan/berciuman/hub badan. Dapat 

disimpulkan bahwa konsep pornografi adalah gambar hidup/tidak hidup 

tanpa nilai seni yang mengandung timbulnya gairah seks. Tayangan-

tayangan pornografi di televisi paling banyak terkandung dalam film 

kemudian disusul oleh sinentron dan iklan. Bahkan terjadi eksploitasi 

potensi seksual perempuan dalam tayangan tersebut. Tayangan tersebut 

termasuk dalam unsur pornografi untuk kriteria memamerkan aurat dan 

bermesraan. Remaja merasa perluadanya batasan usia dan waktu khusus 

dalam menampilkan tayangan pornografi. Remaja termotivasi oleh rasa 

ingin tahu dalam melihat tayangan pornografi. Persepsi remaja bahwa 

tayangan pornografi memiliki dampak negatif, yaitu dapat merusak moral 

remaja, dapat memicu terjadinya pelecehan seksual/kekerasan seksual 

bahkan bisaberdampak pada tingginya remaja melakukan seks bebas. 

Sikap orangtua terhadap tayangan pornografi yang ditonton oleh remaja, 

lebih banyak bersikap demokratis, memberikan kebebasan danhanya 

sedikit yang menjadi Parents Guide dalam melindungi anak-anak/remaja 
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dari segala bentuk provokasi market tentang tayangan-tayangan yang 

dikemas dengan tatanan nilai seksual.
35

 

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang penulis lakukan 

adalah perbedaan subjek dan objek penelitiannya. Subjek penelitian 

tersebut adalah remaja Sekolah Mengenah Atas di Kota Palu, sedangkan 

objek penelitiannya adalah tayangan pornografi di televisi. Persamaan 

penelitian tersebut dengan penelitian yang penulis lakukan adalah sama-

sama meneliti persepsi. 

 

C. Definisi Konsepsional dan Operasional Variabel 

Terdapat beberapa konsep yang harus dijelaskan pada variabel penelitian 

ini, yaitu sebagai berikut: 

a) Perhatian, merupakan pemusatan atau konsentrasi pada salalah satu 

indera kita, dan mengenyampingkan masukan-masukan melalui alat 

indera yang lain. Maksudnya adalah keseriusan dalam menonton 

tayangan my trip my adventure di Trans TV, sehingga dapat dipahami dan 

dingat dengan baik 

b) Faktor-faktor fungsional, merupakan faktor yang berasal dari kebutuhan, 

pengalaman masa lalu dan hal-hal lainnya. Dalam hal ini yang menjadi 

pengalaman adalah pengetahuan mahasiswa pencita alam Universitas 

Muhammadiyah terhadap tayangan my trip my adventure di Trans TV 

c) Faktor-faktor struktural, merupakan faktor yang berasal dari sifat stimulus 

fisik dan efek-efek syaraf yang ditimbulkannya pada sistem saraf 

individu. Dalam hal ini adalah hal-hal yang ditimbulkan setelah melihat 

tayangan my trip my adventure di Trans TV 
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Variabel penelitian ini meliputi adalah persepsi. Persepsi yang dimaksud 

dalam penelitian ini adalah hasil dari menonton tayangan my trip my adventure di 

media televisi nasional (Trans TV), sehingga mahasiswa memiliki persepsi akan 

berita tersebut, baik itu persepsi daerahnya, maupun adat dan kebudayaannya. 

 

D. Hipotesis  

Berdasarkan judul penelitian, maka hipotesis penelitian ini adalah 

persepsi mahasiswa pencinta alam Universitas Muhammadiyah Riau terhadap 

tayangan my trip my adventure di Trans TV adalah baik. 


