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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Media massa merupakan alat atau sarana yang digunakan untuk 

menyampaikan pesan dari komunikator kepada khalayak. Media massa 

menyajikan berbagai realitas kehidupan dalam bentuk informasi kepada 

masyarakat. Munculnya kesadaran tentang arti dan nilai dari informasi 

membuat masyarakat tidak dapat melepaskan diri dari informasi yang 

disajikan oleh media massa. 

Media massa terbagi dalam 2 jenis, yaitu media cetak dan media 

elektronik. Media cetak meliputi surat kabar dan majalah, sedangkan media 

elektronik meliputi radio, televisi, dan film. Media massa cetak maupun 

elektronik merupakan media massa yang banyak digunakan oleh masyarakat 

di berbagai lapisan sosial, terutama di masyarakat kota. Suatu media massa 

selain ditunjang dari segi kualitas juga harus didukung oleh faktor kecepatan 

dan ketepatannya dalam mengulas sebuah informasi, dan media massa yang 

sesuai dengan faktor ini adalah media massa elektronik. Salah satu media 

massa elektronik yang digunakan adalah televisi (Effendi, 2004:97).  

Televisi merupakan media dari jaringan komunikasi dengan ciri-ciri 

yang dimiliki oleh komunikasi massa. Televisi telah banyak memberikan 

pengaruh-pengaruh dalam banyak kehidupan manusia. Televisi lahir karena 

perkembangan teknologi semakin maju. Televisi lahir setelah adanya beberapa 
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penemuan teknologi, seperti telepon, telegraf, serta rekaman suara (Effendi, 

2004:28). 

Dunia pertelevisian di Indonesia berkembang pesat antara lain dengan 

hadirnya 11 stasiun televisi swasta dan pemerintah, yaitu:  TVRI, RCTI, 

SCTV, INDOSIAR, ANTV, MNC TV, METRO TV, TRANS TV, GLOBAL 

TV, TRANS 7, dan TV ONE yang mengudara secara nasional. Berbagai 

stasiun televisi tersebut memiliki penyajian program yang beraneka ragam dan 

dikemas secara menarik, sehingga masyarakat menjadi tertarik untuk 

menonton acara tersebut. Program yang disiarkan meliputi program berita, 

program hiburan (musik dan sinetron), program ilmu pengetahuan, dan lain-

lain. 

Sesuai dengan perkembangan zaman yang selalu maju, banyak stasiun 

televisi swasta memberikan suguhan hiburan yang mengikuti tren, menarik 

dan tentunya selalu dikemas dalam nuansa yang selalu berbeda dengan stasiun 

televisi lainnya. Jenis program yang disuguhkan antara lain sinetron, reality 

show, kuis, talk show, game show, sport, infotainment, variety show, dan lain-

lain. Di antara salah satu jenis acara yang cukup banyak menarik minat 

pemirsa adalah program music show “Dashyat”  yang ditayangkan oleh RCTI. 

Program music show adalah acara yang dikemas dalam bentuk paduan 

informasi dan hiburan. Informasi berupa lagu yang sedang hit atau sedang 

populer, sedangkan hiburannya berupa musik itu sendiri. Adapun khusus 

untuk program musik Dashyat ini menurut produser  program musik tersebut 
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dikhususkan bagi audien penyuka musik pop atau musik instan serta golongan 

usia muda (http://rcti.tv/programs/view/9/dahsyat). 

Dahsyat merupakan program musik yang diluncurkan oleh stasiun 

televisi swasta RCTI. Program ini pertama kali tayang bulan April 2008. 

Program musik ini menampilkan deretan klip-klip lagu teratas musisi dalam 

negeri. Tidak hanya itu  Dahsyat menampilkan penyanyi atau grup band 

secara live (http://rcti.tv/programs/view/9/dahsyat). 

Program musik Dahsyat dipandu oleh dua presenter utama yaitu Raffi 

Ahmad dan Olga Syahputra. Bintang tamu sebagai presenter juga ada 

diantaranya lain:Olla Ramlan, Deny Cagur, Ayu Dewi, dan Jessica Iskandar. 

Para presenter tersebut memiliki latar belakang yang berbeda, sehingga di 

dalam membawakan program musik Dahsyat tersebut perilaku mereka juga 

ikut dipengaruhi oleh gaya dan latar belakang kehidupan para presenter 

tersebut. Gaya dan perilaku mereka tampak dari cara mereka membawakan 

program musik Dahsyat, mereka menjadikan kehidupan pribadi mereka 

sebagai bahan lawakan, seperti saling mencela, memperolok diri, serta saling 

membocorkan gosip yang sedang hangat di masyarakat. 

Dalam program musik Dahsyat terdapat sesi untuk berkirim salam 

lewat email ataupun secara on the street dari sahabat Dahsyat (sapaan bagi 

pemirsa yang berada di rumah). Selain itu juga terdapat sesi telepon "kring-

kring Dahsyat", dalam sesi tersebut presenter dan penonton harus menebak 

suara artis yang sedang ditelepon. Kadang-kadang artis tersebut bercanda 

dengan salah satu presenter atau sebaliknya Olga, Raffi, dan Olla yang 
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kompak mengerjai artis yang sedang menelpon. Namun, gurauan atau canda 

tawa dari para presenter inipun sering menimbulkan kontroversi, karena 

dilakukan secara spontan seperti ucapan Olga yang menyindir rekannya 

sesama presenter yang menyebabkan Olga harus berurusan dengan KPI 

(Komite Penyiaran Indonesia) karena ucapannya. Seperti ucapan Olga dengan 

berkata kasar dan melontarkan celaan fisik dalam penampilannya di “Dahsyat” 

yang diberitakan oleh situs okezone. Dalam situ tersebut diberitakan bahwa, 

Olga menyuruh seorang penonton perempuan yang disiarkan secara live pada 

Rabu 20 Juni 2012. Ia menyuruh penonton perempuan tersebut untuk berdiri. 

Penonton perempuan itu kemudian dicela Olga soal bentuk bibirnya, tentu saja 

dengan maksud memancing tawa (http://www.news.okezone.com). 

Selain itu juga pada program Pesbukers di ANTV menurut 

(jakartamagazine.com) “program Pesbukers sementara dihentikan oleh KPI 

(Komisi Penyiaran Indonesia) gara-gara Olga Syahputra secara tidak sengaja 

melecehkan salam agama Islam. Tayangan ini akhirnya dihentikan sementara 

sampai evaluasi lebih lanjut selesai dilakukan baik Raffi Ahmad dan Olga 

sama-sama terlibat dalam program Pesbukers. Namun saat keduanya dimintai 

keterangan soal penghentian siaran Pesbukers oleh KPI, keduanya menolak 

dan menghindar. (http://jakartamagazine.com/soal-penghentian-tayangan- 

pesbukers/). 

Perilaku penyiar dalam acara tersebut terbukti melanggar Pasal 36 ayat 

6 Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, yang berbunyi “Isi 

siaran dilarang memperolokkan, merendahkan, melecehkan dan/atau 

http://jakartamagazine.com/soal-penghentian-tayangan-%20pesbukers/
http://jakartamagazine.com/soal-penghentian-tayangan-%20pesbukers/
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mengabaikan nilai-nilai agama, martabat manusia Indonesia, atau merusak 

hubungan internasional.” 

Lain lagi seperti tayangan program musik sejenis yang disiarkan oleh 

SCTV yaitu tayangan musik Inbox, artis-artis yang menjadi presenter program 

di Inbox dapat diamati oleh semua penonton sangat berbeda dalam 

melaksanakan tugasnya. Dimana jika dibandingkan dengan program musik 

Dahsyat maka presenter di program musik Inbox lebih formatif dan naratif 

karena mereka membawa agenda program yang tidak secara spontan 

diucapkan oleh presenter di program musik Dahsyat. 

Menonton program televisi berarti audience memperhatikan. 

Kemudian menyimpulkan informasi-informasi yang telah diterima oleh panca 

indra, khususnya mata dan telinga dan kemudian menafsirkan serta diolah 

menjadi sebuah pengalaman tentang objek, peristiwa dan hubungan yang 

diperoleh. Kemudian hal tersebut akan membentuk sebuah pengetahuan dan 

akan membuat perilaku audience berubah. Proses-proses ini disebut dengan 

persepsi. Persepsi merupakan pemberian makna pada stimuli indrawi (sensory 

stimuli). Persepsi merupakan proses yang paling awal di dalam keseluruhan 

pemrosesan informasi yang dilakukan oleh manusia (Walgito, 2010:107). 

Mahasiswa ilmu komunikasi Universitas Muhammadiyah Surakarta 

yang menyukai acara musik dahsyat menurut pra survei yang telah dilakukan 

peneliti dengan melakukan screening didapatkan dari seluruh mahasiswa yang 

dapat ditemui sebanyak 37 orang teman sekelas setelah ditanyai peneliti 

mereka banyak yang menjawab pernah menonton acara dahsyat 27 orang 
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mahasiswa, sedangkan yang menyukai dan sering menonton sebanyak 20-26 

orang mahasiswa. 

Berkaitan dengan metode penyampaian pesan yang berhubungan 

dengan lawakan, seperti saling mencela, memperolok diri, serta saling 

membocorkan gossip yang dilakukan oleh presenter Dahsyat yang terkadang 

melewati batas sebagai program music show karena lebih banyak gossipnya, 

maka peneliti tertarik untuk mengetahui persepsi mahasiswa khususnya 

mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Surakarta angkatan 

2010 yang masih aktif kuliah terhadap program musik Dahsyat. 

Peneliti memilih mahasiswa angkatan 2010 karena sebagian besar 

mereka masih aktif kuliah, sehingga mempermudah dalam pengumpulan data. 

Selain itu berkaitan dengan tayangan program musik Dahsyat, mahasiswa 

merupakan remaja yang menyukai musik, seperti diterangkan dalam kamus 

bahasa Indonesia bahwa mahasiswa adalah orang yang belajar di perguruan 

tinggi.  Dimana siswa perguruan tinggi berada di usia pertengahan antara 18-

22 tahun yang juga didefinisikan sebagai perkembangan kebutuhan informasi 

terbaru, atau hal-hal yang dianggap bisa mewakili generasi mereka sekarang. 

Sedangkan berkaitan dengan latar belakang peneliti sebagai mahasiswa 

broadcasting, penelitian ini dilakukan karena peneliti ingin lebih memahami 

tentang broadcasting. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, dapat dirumuskan 

masalah yang diteliti sebagai berikut: 

“Apakah terdapat perbedaan persepsi di antara mahasiswa Ilmu Komunikasi 

Universitas Muhammadiyah Surakarta dalam menanggapi perilaku Olga 

sebagai presenter dalam tayangan program musik Dahsyat di RCTI?” 

 

C. Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan persepsi masing-masing 

mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Surakarta dalam 

menanggapi program musik Dahsyat di RCTI. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

 Penelitian ini diharapkan untuk mengetahui aplikasi teori-teori 

komunikasi massa yang dikemukakan oleh para ahli di masyarakat secara 

langsung, sehingga penelitian ini dapat bermanfaat dalam pengembangan 

ilmu komunikasi massa khususnya bidang broadcasting. 

2. Manfaat Praktis  

a. Dapat menjadi masukan bagi media televisi umumnya, dan khususnya 

tayangan musik Dahsyat.  

b. Memberi masukan kepada siapa saja yang tertarik terhadap 

perkembangan media massa, khususnya televisi. 
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E. Landasan Teori 

1. Komunikasi 

Komunikasi diartikan sebagai proses pemberitahuan dari satu 

pihak ke pihak lain yang dapat berupa rencana-rencana, instruksi- 

instruksi, petunjuk-petunjuk, saran- saran dan sebagainya (Rahmat, 2002). 

Komunikasi sebagai suatu proses artinya bahwa komunikasi 

merupakan serangkaian tindakan atau peristiwa yang terjadi secara 

berurutan (ada tahapan atau sekuensi) serta berkaitan satu sama lainnya 

dalam kurun waktu tertentu. Sebagai suatu proses, komunikasi tidak statis, 

melainkan dinamis dalam arti akan selalu mengalami perubahan dan 

berlangsung terus menerus (Effendi, 2004:68). 

Komunikasi adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara sadar, 

disengaja, serta sesuai dengan tujuan atau keinginan dari pelakunya. 

Pengertian sadar disini menunujukkan bahwa kegiatan komunikasi yang 

dilakukan seseorang sepenuhnya berada dalam kondisi mental psikologis 

yang terkendali atau terkontrol, bukan dalam keadaan mimpi. Disengaja 

maksudnya bahwa komunikasi yang dilakukan memang sesuai dengan 

kemauan dari pelakunya. Sementara tujuan merujuk pada hasil atau akibat 

yang diinginkan. Tujuan komunikasi mencakup banyak hal, tergantung 

dari keinginan atau harapan dari masing-masing pelakunya (Effendi, 

2004:77). 

Kegiatan komunikasi akan berlangsung baik apabila pihak-pihak 

yang berkomunikasi (dua orang atau lebih) sama-sama ikut terlibat dan 
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sama-sama mempunyai perhatian yang sama terhadap topik pesan yang 

disampaikan (Effendi, 2004:86). 

Komunikasi pada dasarnya merupakan tindakan yang dilakukan 

dengan menggunakan lambang-lambang. Lambang yang paling umum 

digunakan dalam komunikasi antar manusia adalah bahasa verbal dalam 

bentuk kata-kata, kalimat, angka-angka atau tanda-tanda lainnya. Selain 

bahasa verbal, juga ada lambang-lambang yang bersifat non verbal yang 

dapat digunakan dalam komunikasi seperti gesture (gerak tangan, kaki, 

atau bagian tubuh lainnya), warna, sikap duduk, berdiri, dan berbagai 

bentuk lambang lainnya. Penggunaan lambang-lambang non verbal ini 

lazimnya dimaksudkan untuk memperkuat makna pesan yang disampaikan 

(Effendi, 2004:102). 

Carl I. Hovland dalam (Widjaja, 2000:106) mendefinisikan 

komunikasi sebagai suatu proses dimana seseorang memindahkan 

perangsang yang biasanya berupa lambang kata-kata untuk mengubah 

perilaku orang lain. Dengan demikian komunikasi itu adalah persamaan 

pendapat dan untuk kepentingan itu maka orang harus mempengaruhi 

orang lain dahulu sebelum orang lain itu berpendapat, bersikap, bertingkah 

laku yang sama. 

Salah satu definisi singkat dibuat oleh Harold D. Lasswell bahwa 

cara yang tepat untuk menerangkan suatu tindakan komunikasi ialah 

menjawab pertanyaan “Siapa yang menyampaikan, apa yang disampaikan, 

melalui saluran apa, kepada siapa dan apa pengaruhnya”. 
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Jadi, berdasarkan paradigma Lasswell tersebut, komunikasi adalah 

proses penyampaian pesan oleh komunikator kepada komunikan melalui 

media yang menimbulkan efek tertentu (Effendy, 2004:103). Dalam garis 

besarnya dapat disimpulkan bahwa komunikasi adalah penyampaian 

informasi dan pengertian dari seseorang kepada orang lain. 

 

2. Komunikasi Massa 

Komunikasi massa adalah salah satu konteks komunikasi antar 

manusia yang sangat besar peranannya dalam perubahan sosial atau 

masyarakat. Sebagai salah satu konteks komunikasi, komunikasi massa 

adalah komunikasi antar manusia yang memanfaatkan media (massa) 

sebagai alat komunikasi. 

Definisi komunikasi massa yang paling sederhana dikemukakan 

oleh Bitter yaitu komunikasi massa adalah pesan yang dikomunikasikan 

melalui media massa pada sejumlah besar orang. Joseph A. Devito dalam 

bukunya, Communicologi:An Introduction To TheStudy Communication, 

dalam (Effendi, 2004:21) menampilkan definisi mengenai komunikasi 

massa sebagaiberikut: 

"Pertama, komunikasi massa adalah komunikasi yang ditujukan kepada 

massa kepada khalayak yang luar biasa banyaknya. Ini tidak berarti bahwa 

khalayak meliputi seluruh penduduk atau semua orang yang membaca atau 

semua orang yang menonton televisi, agak nyata berarti bahwa khalayak 

itu daripada umumnya agak sukar untuk didefinisikan. Kedua, komunikasi 

massa adalah komunikasi yang disalurkan pemancar-pemancar yaitu audio 

data visual. Pemancar akan lebih mudah dan logis bila didefinisikan 

menurut bentuknya televisi, surat kabar, radio, majalah, film, buku dan 

pita.” 
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Komunikasi massa tidak dapat dilepaskan dari media massa dan 

massa sebagai kumpulan masyarakat dengan jumlah yang banyak. Oleh 

karena itulah, peranan media massa sebagai penyalur pesan dan informasi 

menjadi objek kajian yang tak terhindarkan. Komunikasi massa 

melibatkan jumlah komunikan yang banyak, tersebar dalam area geografis 

yang luas, namun memiliki perhatian dan minat terhadap isu. Oleh karena 

itu, agar pesan dapat diterima serentak pada waktu yang sama, digunakan 

media massa, seperti suratkabar, majalah, radio, atau televisi. 

Dalam tataran komunikasi, komunikator dan komunikan serta antar 

komunikan relatif tidak saling mengenal secara pribadi, anonim, dan 

heterogen. Komunikator dapat berbentuk organisasi (misal, tim redaksi 

media atau lembaga swadaya masyarakat LSM yang menyatakan proses 

terhadap sesuatu). Pesan-pesan yang disampaikan bersifat umum, 

disampaikan secara serentak dan terstruktur. 

Dalam komunikasi masa, umpan balik relatif tidak ada atau 

bersifat tunda. Hal ini terjadi karena banyaknya jumlah massa dan media 

komunikasi yang membentuk proses persiapan dan teknik penyampaian 

pesan. Komunikator cenderung sulit mengetahui adanya umpan balik, 

sehingga harus dilakukan survei atau penelitian. Di dalam komunikasi 

massa, terjadi pula komunikasi organisasi, komunikasi kelompok besar 

atau kecil, komunikasi antar-pribadi, dan komunikasi intra-pribadi. 

Komunikasi massa dibedakan dengan jenis komunikasi lainnya 

karena komunikasi massa ditujukan kepada sejumlah populasi dari 
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berbagai kelompok dan bukan hanya satu atau beberapa individu atau 

sebagian khusus daripopulasi. Komunikasi massa juga memiliki anggapan 

tersirat terhadap adanya alat-alat khusus untuk menyampaikan komunikasi 

agar komunikasi dapat diterima pada saat yang sama semua orang yang 

mewakili berbagai lapisan sosial. 

Menurut Effendi (2004:27), menjawab ciri- ciri komunikasi massa 

sebagai berikut: 

a. Komunikasi massa berlangsung satu arah 

Ini berarti bahwa tidak terdapat arus balik dari komunikan kepada 

komunikator. 

b. Komunikator pada komunikasi massa melembaga 

Media massa sebagai saluran komunikasi massa merupakan 

lembaga, yakni suatu institusi atau organisasi. Sebagai konsekuensi 

dari sifat komunikator yang melembaga itu, peranannya dalam proses 

komunikasi ditunjang oleh orang-orang lain. Kemunculan dalam media 

komunikasi tidak sendirian, tetapi bersama orang lain. 

c. Pesan pada komunikasi bersifat umum 

 Pesan yang disebarkan melalui media massa bersifat umum 

(public) karena ditujukan kepada umum dan mengenai kepentingan 

umum. Jadi tidak dipertunjukkan kepada perseorangan atau kepada 

sekelompok orang tertentu. 

d. Media komunikasi massa menimbulkan keserempakan 
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Ciri lain dari komunikasi massa adalah kemampuannya untuk 

menimbulkan keserempakan (simultaneity) pada-pihak khalayak dalam 

menerima pesan-pesan yang disebarkan. Hal ini yang merupakan ciri 

hakiki dibandingkan dengan media komunikasi lainnya. 

e. Komunikan komunikasi bersifat heterogen 

Komunikasi atau khalayak yang merupakan kumpulan anggota 

masyarakat yang terlibat dalam proses komunikasi massa sebagai 

sasaran yang dituju komunikator bersifat heterogen. Dalam 

keberadaannya yang terpencar-pencar di mana satu sama lainnya tidak 

saling mengenal dan tidak memiliki kontak pribadi, masing-masing 

berbeda dalam berbagai hal diantaranya jenis, usia, agama dan 

sebagainya. 

Berdasarkan pendapat tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa 

komunikasi massa merupakan komunikasi yang berlangsung dalam satu 

arah yang dilakukan oleh lembaga atau media massa secara simultan 

bersifat anonim dan heterogen serta memiliki sasaran terhadap khalayak 

umum. 

 

3. Televisi 

Televisi merupakan media komunikasi yang menyediakan berbagai 

informasi yang update, dan menyebarkannya kepada khalayak umum. 

Baksin (2006:16) mendefinisikan bahwa:“Televisi merupakan hasil 

produk teknologi tinggi (hi-tech) yang menyampaikan isi pesan dalam 
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bentuk audiovisual gerak. Isi pesan audiovisual gerak memiliki kekuatan 

yang sangat tinggi untuk mempengaruhi mental, pola pikir, dan tindak 

individu”. 

Menurut Ensiklopedia Televisi (Admin, 2013), dinyatakan bahwa: 

“Televisi adalah sebuah media telekomunikasi terkenal yang berfungsi 

sebagai penerima siaran gambar bergerak beserta suara, baik itu yang 

monokrom (hitam-putih) maupun berwarna. Kata "televisi" merupakan 

gabungan dari kata tele (τῆλε, jauh) dari bahasa Yunani dan visio 

(penglihatan) dari bahasa Latin, sehingga televisi dapat diartikan sebagai 

alat komunikasi jarak jauh yang menggunakan media visual/penglihatan.” 

Berdasarkan kedua pendapat di atas menjelaskan bahwa televisi 

adalah sistem elektronis yang menyampaikan suatu isi pesan dalam bentuk 

audiovisual gerak dan merupakan sistem pengambilan gambar, 

penyampaian, dan penyuguhan kembali gambar melalui tenaga listrik. 

Dengan demikian, televisi sangat berperan dalam mempengaruhi audien 

atau pemirsa. Televisi karena sifatnya yang audiovisual merupakan media 

yang dianggap paling efektif dalam menyebarkan nilai-nilai yang 

konsumtif dan permisif. 

Televisi adalah media pandang sekaligus media dengar (audio 

visual), yang dimana orang tidak hanya memandang gambar yang 

ditayangkan di televisi, tetapi sekaligus mendengar atau mencerna narasi 

dari gambar tersebut (Adi Badjuri, 2010:18). 
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Televisi secara umum adalah media komunikasi massa dengar 

pandang yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara dan 

gambar secara umum, baik terbuka maupun tertutup, berupa program yang 

teratur dan berkesinambungan. 

a. Perkembangan Televisi di Indonesia 

Industri pertelevisian di Indonesia diawali dengan lahirnya 

stasiun televisi TVRI pada bulan Agustus 1962. Selama 27 tahun, 

masyarakat Indonesia hanya mendapat informasi melalui satu stasiun 

televisi saja. Sampai pada akhirnya pada tahun 1989 lahir stasiun 

televisi swasta pertama yaitu Rajawali Citra Televisi Indonesia (RCTI) 

yang memberikan warna baru bagi masyarakat Indonesia. Setahun 

setelah itu Stasiun Surya Citra Televisi (SCTV) lahir pada tahun 1990. 

Seiring dengan perkembangan zaman, maka semakin maju pula 

industry pertelevisian Indonesia, diikuti dengan semakin banyaknya 

televisi swasta seperti Televisi Pendidikan Indonesia (TPI) pada tahun 

1991, Andalas Televisi (ANTV) pada tahun1993 dan Indosiar pada 

tahun 1995. 

Memasuki abad ke-21 semakin marak dengan kehadiran 

berbagai macam stasiun televisi nasional maupun lokal. Hal tersebut 

dapat dibuktikan dengan munculnya MetroTV, Trans TV, Trans7, TV 

One, Global TV, 0 Channel, Jak TV, Daai TV, Space Toon, B 

Channel. 
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Dengan banyaknya stasiun televisi sekarang ini, maka secara 

otomatis akan memberikan pilihan kepada para pemirsa dalam hal 

tontonan kepada para penonton televisi. Program-program yang 

ditayangkan semakin beragam, tidak hanya program berita yang 

menjadi inti dari pertelevisian tetapi juga hiburan mulai dari sinetron, 

kuis, infotainment, reality show dan musik. 

b. Tayangan Program 

Kata "program" berasal dari bahasa inggris programme atau 

program yang berarti acara atau rencana. Undang-undang penyiaran 

Indonesia tidak menggunakan kata program untuk acara tetapi 

menggunakan istilah "siaran" yang didefinisikan sebagai pesan atau 

rangkaian pesan yang disajikan dalam berbagai bentuk (Effendy, 2004: 

32). Dengan demikian pengertian program adalah segala hal yang 

ditampilkan stasiun penyiaran untuk memenuhi kebutuhan audien. 

Program atau acara yang disajikan adalah faktor yang membuat audien 

tertarik untuk mengikuti siaran yang dipancarkan stasiun penyiaran 

apakah itu radio atau televisi. 

Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran pasal 1 

ayat (2) menyebutkan:“Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan 

siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di 

laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio 

melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima 
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secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat 

penerima siaran.” 

c. Jenis Program Televisi 

Jenis-jenis program acara televisi dibagi menjadi 2, yaitu (Effendy, 

2004:102): 

1) Program Informasi:Program Informasi adalah segala jenis siaran 

yang tujuannya untuk memberikan tambahan pengetahuan 

(informasi) kepada khalayak audiens. Daya tarik program ini 

adalah informasi, dan informasi itulah yang “dijual” kepada 

audiens. Program informasi dapat dibagi menjadi 2 bagian besar, 

yaitu:  

a. Berita Keras atau Hard News adalah segala informasi penting 

dan/atau menarik yang harus segera disiarkan oleh media 

penyiaran karena sifatnya yang harus segera ditayangkan agar 

dapat diketahui khalayak audien secepatnya. Berita keras atau 

hard news dapat dibagi ke dalam beberapa bentuk berita, yaitu: 

Straight News, Features, dan Infotainment. 

Menurut pendapat Effendi (2004:102), di atas berita 

keras atau hard news, dikelompokkan dalam straight news, 

features, dan infotainment, merupakan sumber berita yang 

disukai oleh audiens. Sehingga dalam penelitian ini tidak 

dibahas secara mendalam karena tayangan program seperti 

acara Musik Dahsyat merupakan bagian dari infotainment. 
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b. Berita Lunak atau Soft News adalah segala informasi yang 

penting dan menarik yang disampaikan secara mendalam 

(indepth) namun tidak bersifat harus segera ditayangkan. Berita 

yang masuk kategori ini ditayangkan pada satu program 

tersendiri diluar program berita. Program yang masuk ke dalam 

kategori berita lunak ini adalah: current affair, magazine news, 

dokumenter, dan talk show. 

2) Program Hiburan:Program Hiburan adalah segala bentuk siaran 

yang bertujuan untuk menghibur audien dalam bentuk musik, lagu, 

cerita, dan permainan. Program yang termasuk dalam kategori 

hiburan adalah: 

a. Permainan atau game show merupakan suatu bentuk program 

yang melibatkan sejumlah orang baik secara individu ataupun 

kelompok (tim) yang saling bersaing untuk mendapatkan 

sesuatu. Program permainan dapat dibagi menjadi tiga jenis, 

yaitu: Quiz Show, Ketangkasan, dan Reality Show. 

b. Program Musik, dapat ditampilkan dalam dua format, yaitu 

videoklip atau konser. Program musik di televisi saat ini sangat 

ditentukan dengan kemampuan artis menarik audien. Tidak saja 

dari kualitas suara namun juga berdasarkan bagaimana 

mengemas penampilannya agar menjadi lebih menarik.  

c. Pertunjukan adalah program yang menampilkan kemampuan 

(performance) seseorang atau beberapa orang pada suatu lokasi 
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baik di studio ataupun diluar studio, di dalam ruangan (indoor) 

ataupun di luar ruangan (outdoor). 

d. Program Drama adalah pertunjukan atau show yang 

menyajikan cerita mengenai kehidupan atau karakter seseorang 

atau beberapa orang (tokoh) yang diperankan oleh pemain 

(artis) yang melibatkan konflik dan emosi. Suatu drama akan 

mengikuti kehidupan atau petualangan para tokohnya. Program 

televisi yang termasuk dalam program drama adalah film dan 

sinetron. 

d. Karakteristik Program Televisi 

Karakteristik suatu program televisi selalu mempertimbangkan 

agar program acara tersebut digemari atau dapat diterima oleh 

audience. Berikut ini empat hal yang terkait dalam karakteristik suatu 

program televisi (Adi Badjuri, 2010): 

1) Product, artinya materi program yang dipilih harus yang bagus dan 

diharapkan akan disukai oleh audien yang dituju. 

2) Price, artinya biaya yang harus dikeluarkan untuk memproduksi 

atau membeli program sekaligus menentukan tarif bagi pemasang 

iklan yang berminat memasang iklan pada program bersangkutan. 

3) Place, artinya kapan waktu siaran yang tepat program itu. 

Pemilihan waktu siar yang tepat bagi suatu program akan sangat 

membantu keberhasilan program tersebut. 
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4) Promotion, artinya bagaimana memperkenalkan dan kemudian 

menjual acara itu sehingga mendatangkan iklan dan sponsor. 

e. Program Musik Televisi dan Remaja 

Remaja atau khalayak dengan usia di bawah 21 tahun 

merupakan peminat sebagian besar acara program tayangan televisi, 

terutama program hiburan atau program yang sifatnya menghibur. 

Salah satu dari sekian banyak program hiburan yaitu acara musik. 

Banyak dari kalangan mahasiswa angkatan 2010 yang masih 

berusia remaja. Usia remaja merupakan usia di mana sebagian besar 

aktivitas remaja seperti bermain atau berolah raga dan menghabiskan 

waktunya untuk mencari hiburan. Berdasarkan pengamatan peneliti 

mahasiswa banyak yang menghabiskan waktunya selain untuk bermain 

game juga melihat tayangan hiburan di televisi, seperti menonton film, 

sinetron, maupun acara musik itu sendiri. 

 

4. Persepsi 

Persepsi dapat mempengaruhi tingkah laku seseorang terhadap 

suatu objek dan situasi lingkunganya. Dengan kata lain, tingkah laku 

seseorang terhadap suatu objek dipengaruhi oleh persepsinya.  “Persepsi 

adalah kesan seseorang terhadap objek persepsi tertentu yang dipengaruhi 

faktor internal, yakni perilaku yang berada di bawah kendali pribadi dan 

faktor eksternal, yakni perilaku yang dipengaruhi oleh situasi di luarnya” 

(Depdiknas, 2003:66). 
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Sedangkan menurut Walgito (2010:102) “Persepsi merupakan 

suatu proses yang didahului oleh proses penginderaan yaitu merupakan 

proses diterimanya stimulus oleh individu melalui alat indera namun 

proses itu tidak berhenti begitu saja melainkan stimulus tersebut 

diteruskan dan proses selanjutnya merupakan proses persepsi”. Dari uraian 

tersebut dapat disimpulkan bahwa persepsi merupakan suatu penilaian atau 

kesan seseorang terhadap suatu objek yang dipengaruhi oleh faktor 

internal dan eksternal. 

Persepsi dapat mempengaruhi tingkah laku seseorang terhadap 

objek dan situasi lingkunganya. Sementara tingkah laku seseorang juga 

dipengaruhi persepsinya terhadap sesuatu baik benda maupun peristiwa. 

Manusia akan selalu dipengaruhi oleh keadaan sekitarnya, tingkah laku 

dan cara berfikir untuk menanggapi sesuatu peristiwa yang terjadi di 

lingkungannya. Persepsi akan berarti jika diperlihatkan dalam bentuk 

pernyataan, baik lisan maupun perbuatan. Meskipun demikian, terkadang 

apa yang dinyatakan dalam bentuk pernyataan perilaku yang terlihat belum 

tentu sesuai dengan persepsi yang asli. 

Seseorang belum tentu mempunyai persepsi yang sama tentang 

suatu objek yang sama. Perbedaan ini ditentukan bukan hanya pada 

stimulusnya sendiri, tetapi juga pada latar belakang keadaan stimulus itu 

(Mahmud, 1990:67). Latar belakang yang dimaksud mencakup 

pengalaman-pengalaman sensoris, perasaan saat terjadinya suatu peristiwa, 
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prasangka, keinginan, sikap, dan tujuan. Arikunto dalam Ali (2004:28), 

menyatakan bahwa persepsi dipengaruhi faktor-faktor yaitu:  

1. Ciri khas objek stimulus yang memberikan nilai bagi orang yang 

mempersiapkannya dan seberapa jauh objek tertentu dapat 

menyenangkan bagi seseorang. 

2. Faktor-faktor pribadi termasuk di dalamnya ciri khas individu, seperti 

taraf kecerdasan, minat, emosional dan lain sebagainya.  

3. Faktor pengaruh kelompok, artinya respon orang lain di lingkungannya 

dapat memberikan arah kesuatu tingkah laku. 

4. Faktor perbedaan latar belakang tingkah laku kultural (kebiasaan). 

Sedangkan menurut Walgito (2002:123), faktor-faktor yang 

berperan dalam persepsi dapat dikemukakan adanya beberapa faktor, 

yaitu:  

1. Objek yang dipersiapkan  

Objek menimbulkan stimulus yang mengenai alat indera atau 

reseptor. Stimulus dapat datang dari luar individu yang 

mempersiapkannya tetapi juga dapat datang dari dalam individu yang 

bersangkutan yang langsung mengenai syaraf yang bekerja sebagai 

reseptor. 

2. Alat indera, syaraf, dan pusat susunan syaraf  

Alat indera atau reseptor merupakan alat untuk menerima 

stimulus di samping itu juga harus ada syaraf sensoris sebagai alat 
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untuk meneruskan stimulus yang diterima reseptor ke pusat susunan 

syaraf  yaitu otak sebagai pusat kesadaran. 

3. Perhatian  

Untuk menyadari atau untuk mengadakan persepsi diperlukan 

adanya perhatian yaitu merupakan langkah pertama sebagai suatu 

persiapan dalam rangka mengadakan persepsi. Perhatian merupakan 

pemusatan atau konsentrasi dari seluruh aktivitas individu yang 

ditunjukkan kepada sesuatu atau sekumpulan objek. 

 

5. Perilaku 

Menurut Walgito (2010:10) perilaku atau aktivitas-aktivitas itu 

merupakan manifestasi kehidupan psikis. Di bagian lain Walgito 

(2010:11) menyebutkan bahwa perilaku atau aktivitas itu merupakan 

jawaban atau respons terhadap stimulus yang mengenainya. 

a. Jenis perilaku 

Perilaku pada manusia dapat dibedakan antara perilaku yang 

refleksif dan perilaku yang non-refleksif. Perilaku yang refleksif 

merupakan perilaku yang terjadi atas reaksi secara spontan terhadap 

stimulus yang mengenai organisme tersebut. Lain halnya dengan 

perilaku yang non-refleksif, perilaku ini dikendalikan atau diatur oleh 

pusat kesadaran atau otak (Walgito, 2010:13). 

Perilaku refleksif sebagai contoh misalnya reaksi kedip mata 

bila kena sinar, gerak lutut bila kena sentuhan palu, menarik jari kena 
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api dan lain sebagainya. Sedangkan perilaku non-refleksif atau 

perilaku yang dikendalikan yaitu seperti misal anak dibiasakan bangun 

pagi, atau menggosok gigi sebelum tidur, mengucapkan terima kasih 

bila diberi sesuatu oleh orang lain, membiasakan untuk datang tepat 

waktu di sekolah dan lain sebagainya (Walgito, 2010:14). 

Sedangkan contoh seperti yang terjadi pada presenter tayangan 

musik Dahsyat perilaku refleksif yang tercermin pada kata-kata yang 

dilontarkan saat membawakan acaranya seperti mengucapkan kata-

kata latah, sedangkan perilaku yang non-refleksif tampak ketika 

presenter tersebut mengetahui situasi atau kondisi yang mirip 

ditemuinya seperti saat Olga mengolok-olok presenter lain atau 

pemirsa. 

b. Bentuk Perilaku  

Dilihat dari bentuk respons terhadap stimulus ini, maka perilaku dapat 

di bedakan menjadi dua bentuk yaitu (Notoatmodjo, 2003:26): 

1) Perilaku Tertutup (cover behavior) 

Respon atau reaksi terhadap stimulus dalam bentuk tertutup ini 

masih terbatas pada perhatian , persepsi , pengetahuan /kesadaran 

dan sikap yang terjadi pada orang yang menerima stimulus 

tersebut, dan belum dapat di amati secara jelas oleh orang lain. 

2) Perilaku terbuka (overt behavior) 
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Respon seseorang terhadap stimulus dalam bentuk tindakan nyata 

atau terbuka dengan mudah dapat di amati atau di lihat oleh orang 

lain. 

 

6. Kerangka Pemikiran 

Berdasarkan teori-teori yang telah dikemukakan dapat dibuat suatu 

gambaran pemikiran keterkaitan antara persepsi dengan tayangan program 

acara televisi khususnya acara musik show yaitu Dahsyat RCTI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran 

 Sumber:Damayanti (2000) yang disesuaikan dengan penelitian ini. 

F. Hipotesis 

Hipotesis penelitian yang dapat diajukan adalah terdapat perbedaan persepsi 

mahasiswa berdasarkan faktor: kepribadian, latar belakang sosial dan budaya 

dalam menanggapi tayangan program musik dahsyat di RCTI. 

 

Faktor-Faktor yang berperan 

dalam persepsi. 

- Obyek stimulus 

- Kepribadian 

- Latar Belakang 

- Sosial 

- Budaya 

 

Persepsi 

 

Perilaku Presenter 

(Tayangan Musik Dahsyat) 

 

- Refleksif 

- Kata-kata latah 

- Kebiasan-kebiasaan tertentu yang 

dilakukan secara reflek 

- Non-refleksif 

- Kebiasaan yang dikendalikan oleh 

orang lain/situasi tertentu 
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G. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Berdasarkan variabel yang diteliti maka jenis penelitian ini 

merupakan penelitian deskriptif kuantitatif. Sugiyono (2009:11) 

menjelaskan bahwa: “Penelitian deskriptif adalah penelitian yang 

dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau 

lebih (independent) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan 

dengan variabel yang lain”. Tujuan dari penelitian deskripsi adalah 

membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan 

akurat, mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antar fenomena 

yang diselidiki. 

2. Tempat dan Waktu Penelitian 

a. Tempat 

Penelitian bertempat di Kampus Universitas Muhammadiyah 

Surakarta, pada Jurusan Ilmu Komunikasi, FKI. 

b. Waktu penelitian 

Waktu penelitian dilaksanakan sekitar satu hingga dua bulan mulai 

pada bulan Februari 2013. 

3. Populasi, Sampel, dan Sampling 

a. Populasi 

Populasi adalah seluruh kumpulan elemen yang dapat kita 

gunakan untuk membuat beberapa kesimpulan, dalam penelitian ini 

yang menjadi populasinya adalah mahasiswa Jurusan Ilmu 
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Komunikasi Universitas Muhammadiyah Surakarta Angkatan 2010. 

Jumlah populasi berdasarkan data dari biro administrasi akedemik 

universitas untuk mahasiswa angkatan 2010 Jurusan Ilmu Komunikasi 

diketahui sebesar 148 mahasiswa. 

b. Sampel 

Sampel dalam penelitian menggunakan teknik pengambilan 

sampel menurut pendapat Slovin sebagai berikut: (Ghozali, 2003:49) 

2)e(N1

N
n


  

Dimana : 

n  =  ukuran sampel 

N  =  ukuran populasi 

e  =  proses kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan   

pengambil  sampel yang masih dapat diinginkan:0,1 

Perhitungan penentuan besarnya sampel sebagai berikut: 

n    = 
 21,0*1481

148


       

      = 
 01,0*1481

148


 

      = 
48,2

148
  

= 59,67 sampel dibulatkan menjadi 60 

Jadi jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian sebanyak 60 

mahasiswa. 
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c. Sampling 

Dalam penelitian ini pengambilan sampel dengan 

menggunakan teknik random sampling sederhana. Dalam random 

sampling setiap anggota populasi memiliki kesempatan yang sama 

untuk menjadi sampel (Arikunto, 2006:106). 

Adapun alasan peneliti mengambil teknik ini karena wilayah 

penelitian di Jurusan Ilmu Komunikasi pada angkatan 2010 yang 

masih aktif kuliah. 

4. Definisi Konsep dan Operasional Variabel Penelitian 

a. Definisi Konsep 

1) Perilaku 

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah perilaku  

presenter   pada  tayangan  acara  musik Dahsyat (Y). Secara 

konsepsional perilaku didefinisikan sebagai manifestasi dari 

aktivititas-aktivitas kehidupan psikis (Walgito, 2010:10).  

2) Persepsi 

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah persepsi 

mahasiswa terhadap tayangan program musik Dahsyat. Secara 

konsepsional persepsi adalah “Persepsi merupakan suatu proses 

yang didahului oleh proses penginderaan yaitu merupakan proses 

diterimanya stimulus oleh individu melalui alat indera namun 

proses itu tidak berhenti begitu saja melainkan stimulus tersebut 



29 

 

diteruskan dan proses selanjutnya merupakan proses persepsi 

(Walgito, 2010:102)”. 

b. Definisi Operasional 

1) Perilaku 

Secara operasional perilaku yang dimaksud dalam 

penelitian ini adalah tingkah laku presenter Olga Syahputra saat 

melaksanakan tugas sebagai presenter di program musik Dahsyat 

RCTI yang memberikan gambaran perilaku tidak baik menurut 

definisi KPI (Komite Penyiaran Indonesia). Gambaran perilaku 

disini adalah etika berbicara presenter Olga yaitu antara lain:1) 

berbicara tidak dipikir, 2) terlalu vulgar, dan 3) kadang 

pembicaraan keluar fokus program musik itu sendiri. 

2) Persepsi 

Secara operasional persepsi dalam penelitian ini adalah 

cara pandang mahasiswa dalam memberikan respon terhadap 

presenter dalam membawakan program musik Dahsyat di RCTI. 

Adapun faktor-faktor yang terkait dalam persepsi yaitu: 1) 

kepribadian, 2) latar belakang sosial, dan 3) latar belakang budaya. 

5. Teknik Pengumpulan Data  

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

menggunakan sumber data sebagai berikut: 
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a. Data Primer 

Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung dari sumber data 

(Arukunto, 2006:103). Adapun data primer yang digunakan dalam 

penelitian ini dikumpulkan melalui alat pengumpul data yaitu 

kuisioner yang terdiri dari data perilaku presenter Olga, dan data 

persepsi mahasiswa. 

Sesuai dengan gejala yang dikemukakan dalam penelitian ini 

maka untuk pengukuran data variabel persepsi mahasiswa yang 

digunakan adalah skala interval, yaitu skala yang mengurutkan nilai 

atau skor dari tingkat paling rendah ke tingkat yang paling tinggi dari 

atribut tertentu. 

Dalam penelitian ini, digunakan nilai interval dengan 5 (lima) jenjang 

yang secara operasional dapat dijelaskan sebagaimana tabel berikut : 

Tabel 1.1  

Kategori dan Skor Jawaban Responden 

Jawaban Kategori Skor 

SS Sangat Setuju 5 

S Setuju 4 

R Ragu-Ragu 3 

TS Tidak Setuju 2 

STS Sangat Tidak Setuju 1 

 

Angket yang digunakan adalah jenis pertanyaan tertutup yang 

berskala lima atau dengan kata lain jawaban atas kuesioner diberi 

skor 1 sampai 5. Pemberian skor sesuai dengan alternatif  jawaban 

yang disediakan pada setiap pertanyaan kuesioner. 
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b. Data sekunder 

Data sekunder adalah data yang bersumber dari arsip atau 

dokumentasi, maupun penelitian/catatan orang lain yang 

terdokumentasi (Arikunto, 2006:105).  Adapun data sekunder yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi data mahasiswa 

yang didapatkan dari BAU (Biro Akademik Umum) Universitas 

Muhammadiyah Surakarta dan data dokumentasi penyiaran tayangan 

acara musik Dahsyat yang didapatkan dari internet. 

6. Teknik Analisis Data 

a. Instrumen Penelitian 

1) Uji Validitas 

Validitas dalam penelitian dijelaskan sebagai suatu derajat 

ketepatan alat ukur penelitian tentang isi atau arti sebenarnya yang 

diukur (Arikunto, 2010:117). Pengujian validitas kuesioner ini 

menggunakan teknik korelasi product moment dari Pearson 

(Arikunto, 2010:118). 

Rumus Pearson Product Moment: 

  

     2 22 2
xy

N XY X Y
r

N X X N Y Y




 

  

   
 

Keterangan: 

xyr :Koefisien korelasi dari masing-masing item (butir pertanyaan) 

X :Nilai atau skor dari masing-masing item 

Y :Nilai atau skor total dari butir pertanyaan 
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N :Jumlah sampel (responden) 

Dengan taraf signifikansi 5% dan df = n-1, apabila xyr > tabelr  maka 

kuesioner dapat dikatakan valid. 

2) Uji Reliabilitas 

Reliabilitas adalah derajat ketepatan, ketelitian atau akurasi 

yang ditunjukkan oleh instrumen pengukuran (Arikunto, 

2010:119). Pengujian reliabilitas penelitian ini menggunakan 

rumus Alpha Cronbach (Arikunto, 2010:119). Adapun rumusnya 

adalah sebagai berikut: 
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rtt   :  Reliabilitas instrumen 

2t  :varian butir 

2a  :varian total 

k    :Banyaknya butir pertanyaan atau Σ soal 

Kriteria keputusan realibel tidaknya kuesioner dinyatakan 

apabila nilai r hitung > r tabel  dengan taraf signifikansi 5% sehingga 

kuesioner dikatakan reliabel. 

b. Uji Hipotesis 

Teknik analisis untuk menguji hipotesis digunakan analisis 

deskriptif dilakukan dengan menggambarkan data hasil penelitian yang 

ditampilkan dalam bentuk grafik dan data untuk memberikan 
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penjelasan tentang persepsi mahasiswa dan sebagian data akan 

dituangkan dalam bentuk tabel maupun grafik yang berbentuk pie-

charts dan bar charts. 


