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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Literasi Media 

2.1.1 Definisi Literasi Media 

Menurut Tamburaka (2013) bahwa literasi media berasal dari 

bahasa inggris yaitu Media Literacy, terdiri dari dua suku kata. Media 

berarti tempat pertukaran pesan dan Literacy berarti melek, kemudian 

dikenal dalam istilah Literasi Media. Dalam hal ini literasi media berujuk 

kepada kemampuan khalayak yang melek terhadap media dan pesan media 

massa dalam konteks komunikasi massa  

Livingstone menjelaskan bahwa literasi media adalah kemampuan 

untuk mengakses, menganalisis, mengevaluasi dan mengkomunikasikan 

pesan dalam berbagai medium. Melalui pendidikan bermedia diharapkan 

seseorang dapat merefeleksikan nilai-nilai pribadinya, menguasai berbagai 

teknologi informasi, mendorong kemampuan kritis, memecahkan masalah 

dan kreatif, dan mendorong demokratisasi. (Suwarto, dalam Lis Soraya 

dkk, 2019). Lebih daripada itu dikatakan oleh Christiany Juditha (2020), 

Literasi media adalah mampu mengenali informasi secara kompherensif 

untuk mewujudkan berpikir kritik, seperti tanya jawab, menganalisa, dan 

mengevaluasi informasi itu. 

Sedangkan menurut Potter, Literasi media adalah “perspective 

from which we expose ourselves to the media and interpret the meanings 

of the messages we encounter”. Bagi Potter literasi media merupakan 

sebuah perspektif di mana individu menerpa dirinya kepada media dan 
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menginterpretasikan makna pesan yang ditemui. Perpektif ini dibentuk 

dari struktur pengetahuan. Untuk membentuk struktur  pengetahuan 

tersebut diperlukan alat dan bahan mentah. Alat yang dimaksud ialah 

keahlian dan bahan mentahnya ialah informasi dari media dan dunia nyata. 

Oleh karena itu, dalam pandangan Potter, literasi media terdiri dari dua 

komponen pokok, yakni skill yang dapat menjadi kemampuan  dasar dan 

kemampuan tingkat lanjut, dan kedua adalah struktur pengetahuan yang 

terdiri dari real world dan real media. Perbedaan struktur pengetahuan ke 

dalam real world dan real media ini didasarkan pada pemahaman akan 

adanya dua dunia, yaitu dunia nyata dan dunia media. Dunia nyata adalah 

kehidupan sehari-hari dalam kontak dengan orang lain dalam berinteraksi 

sedangkan dunia media adalah keseluruhan realitas yang melalui media. 

Sementara itu Silverblatt‟s (dalam Yuli Rohmiyati, 2020) 

mendefinisikan lima elemen media literacy, 1) Kesadaran akan tampak 

media massa pada individu dan masyarakat, 2) pemahaman terhadap 

proses komunikasi massa, 3) Pengembangan strategi untuk menganalisis 

dan mendiskusikan pesan media, 4) Kesadaran isi media sebagai teks yang 

memberikan masukan bagi budaya kontemporer dan diri kita, 5) 

Pengolahan rasa senang kepada media, pemahaman dan penghargaan akan 

isi media. 

Selain itu, definisi literasi media juga tertuang dalam UU No 32 

2013 Tentang Penyiaran, yang memaknai literasi media sebagai kegiatan 

pembelajaran untuk meningkatkan sikap kritis masyarakat. Dari sini 

tersirat bahwa literasi media dapat kita pahami sebagai proses yang harus 
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dilakukan untuk memahami informasi yang disampaikan oleh media 

dengan melalui tahapan-tahapan tertentu. 

2.1.2 Elemen Penting Literasi Media 

Ahli media Art Silverblatt (dalam baran 2011:32) mengidentifikasi 

8 elemen mendasar dari literasi media, yaitu: 

1. Sebuah keterampilan berpikir kritis yang memungkinkan anggota 

khalayak untuk mengembangkan penilaian tentang konten  media. 

2. Pemahaman tentang proses komunikasi massa.  

3. Sebuah kesadaran akan dampak media pada individu dan masyarakat. 

4. Strategi untuk menganalisis dan mendiskusikan pesan-pesan media.  

5. Memahami isi media sebagai teks yang memberikan kita wawasan 

tentang budaya dan hidup. 

6. Kemampuan untuk menikmati, memahami, dan menghargai isi media. 

7. Pembangunan dari keterampilan produksi yang efektif dan 

bertanggung jawab. 

8. Pemahaman tentang kewajiban etika dan moral praktisi media.  

Sementara itu Stanley J. Barran (2010) mengidentifikasi 

karakteristik kemampuan literasi media yang mencakup: 

1. Kemampuan dan keinginan keras untuk mengerti konten, 

memperhatikan, dan menyaring gangguan. Kualitas pemaknaan atas isi 

media banyak dipengaruhi oleh kecakapan mengidentifikasi gangguan 

ketika mengkomsumsi media, baik yang bersifat teknik, maupun 

perilaku audience.  
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2. Pemahaman dan penghargaan terhadap kekuatan pesan media. 

Kemampuan mengenali pengaruh media bagi sikap, perilaku, dan nilai-

nilai bagi orang lain dan diri sendiri. 

3. Kemampuan membedakan reaksi alasan emosional ketika menanggapi 

kontek dan bertindak secara benar.  

4. Membangun harapan tinggi isi media. Ketika mengharapkan sedikit isi 

dari apa yang dicari di media, cenderung memberi arti untuk sedikit 

usaha dan perhatian. 

5. Ilmu pengetahuan tentang konvensi sebuah genre dan kemampuan 

untuk mengenai kapan mereka sedang dicampur. Membedakan jenis-

jenis sajian media dan karakter yang melekat padanya, misalnya berita 

malam, film dokumenter, talk show, film drama, dst. Hal ini memberi 

isyarat dalam membuat makna bagi audience.  

6. Kemampuan berpikir kritis tentang pesan di media, sekredibel apapun 

sumbernya. Tidak menerima mentah-mentah apa yang dikomsumsi 

media.  

7. Kemampuan tentang bahaga internal dari berbagai media dan 

kemampuan untuk memahami efeknya.  

2.1.3 Tujuan Literasi Media 

Bajkiewicz (dalam Salman & Syaifuddin, 2018), 

mengidentifikasikan tujuan pendidikan melek media atau literasi media ke 

dalam beberapa dimensi, yaitu dimensi individual, kratif, dan sosial-

politik. 
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1) Dimensi Individual: 

- terdiri dari mengembangkan pemikiran kritis 

- mengembangkan kesadaran kritis atas media 

- mengembangkan otonomi kritis, menyandi-balik, mengevaluasi dan 

memproduksi media 

- memiliki makna, memirsa secara kritis, mengkaji autorship dan 

penalaran. 

2) Dimensi Kreatif 

- Memahami sejarah, kreatifitas, pemanfaatan dan evaluasi atas 

media massa sebagai praktik kesenian. 

- Mengenali struktur dan peran media massa 

- Terlibat aktif dalam proses produksi 

3) Dimensi Sosial/Politik 

- Menyiapkan diri menjadi warga negara yang demokratis yang 

memiliki informasi 

- Dipergunakan untuk advokasi sosial 

- Mengubah relasi kekuasaan yang mapan antara guru-murid 

- Mengenali informasi sebagai landasan penyusunan pesan.. 

Silverblatt juga menyebutkan terdapat empat tujuan dari literasi 

media, yaitu kesadaran kritis, diskusi, pilihan kritis, dan aksi sosial. 

Namun kesadaran kritis yang paling utama karena memberikan manfaat 

kepada khalayak untuk mendapat informasi dengan benar terkait 

coverage media yang satu dengan membandingkan antara media yang 

satu dengan yang lain secara kritis, lebih sadar akan pengaruh media 
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dalam kehidupan sehari-hari, menginterpretasikan pesan media, 

membangun sensitivitas terhadap program-program sebagai cara 

mempelajari kebudayaan, mengetahui pola hubungan antara pemilik 

media dan pemerintah yang memengaruhi isi media, serta 

mempertimbangkan media dalam keputusan-keputusan individu.  

2.1.4 Jenis-Jenis Literasi Media 

Secara lebih utuh, Reffeti (2003) membandingkan tiga jenis 

literasi: yaitu: pertama, Literasi Alfabetis atau literasi berbasis teks, yang 

meliputi: 

a. Literasi Naratif, yakni kemampuan belajar membaca (khususnya prosa) 

b. Literasi Ekspositori yakni kemampuan “membaca dan belajar” yang 

meliputi kemampuan untuk mendapatkan, mengolah, dan menafsirkan 

informasi (bagan, grafik, peta dan tampilan visual lainnya) 

c. Literasi Dokumen, yakni kemampuan “membaca untuk melakukan”, 

yang mengandung penafsiran dan penerapan informasi untuk tujuan-

tujuan khusus (sajian statistik dan bentuk-bentuk non tradisional 

lainnya) 

Kedua, Literasi Representasional yaitu kemampuan memahami 

bagaimana makna dibuat dengan menganalisis informasi. 

Ketiga, Kemampuan untuk menggunakan teknologi dan 

komputer untuk belajar Dekoratif (apa), Prosedural (bagaimana), dan 

Kondisional (kapan, di mana, mengapa dan dalam kondisi apa). 

 

 



16 

 

2.2 Individual Competence Framework 

Menurut Potter, kemampuan literasi media dapat diukur melalui 

Individual competence Framework seseorang (Sri, 2017). Individual 

Competence adalah kemampuan seseorang dalam menggunakan dan 

memanfaatkan media diantaranya kemampuan menggunakan, 

memprodukasi, menganalisis, dan mengkomunikasikan pesan melalui 

media. Individual Competence ini terbagi dalam dua ketegori, yaitu: 

1) Personal Competence, yang merupakan kemampuan seseorang dalam 

menggunakan media dan menganalisis konten-konten media. Personal 

Competence ini terdiri dari 2 hal, yakni:  

a. Technical Skills, yang merupakan kemampuan audiens dalam 

menggunakan media secara teknik, mulai mengoperasikan hingga 

memahami semua intruksi yang dimiliki media yang 

dikomsumsinya. Kemampuan Technical skills sendiri masih 

memiliki beberapa komponen tersendiri, yaitu Using Media dan 

Instrumental Use. Using Media yang digunakan untuk melihat 

cara audien menggunakan media, seperti tingkat keaktifan. 

Sedangkan Instrumental us, digunakan untuk melihat cara audiens 

mengoperasikan media, hanya sebagai penonton atau biasa 

memahami setiap instrumen yang ada di media. 

b. Critical Understanding, yaitu kemampuan audiens dalam 

menggunakan media secara kognitf, mulai dari melakukan 

pemahaman, analisis, hingga evaluasi atas konten media yang 

dikomsumsi. Indikator dari kemampuan Critical Understanding 
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diantaranya (1) Kemampuan dalam memberikan pemahaman atas 

konten media dan fungsi yang didapatkannya, (2) Memiliki 

pemahaman yang terkait pengetahuan media dan regulasi media, 

(3) Perilaku yang ditunjukan audiens dalam menggunakan media.  

2) Social Competence, yaitu kemampuan seseorang dalam berkomunikasi 

dan membangun relasi sosial lewat media serta mampu memproduksi 

konten media. Social Competence ini terdiri dari Communicative 

abilities, yaitu kemampuan komunikasi dan partisipasi melalui media. 

Communicative abilities ini mencakup kemampuan untuk membangun 

relasi sosial serta berpartisipasi dalam lingkungan masyarakat melalui 

media. Selain itu Communicative abilities ini juga mencakup 

kemampuan dalam membuat dan memproduksi konten media 

mengukur tingkat kemampuan literasi media.  

Bagan 1 Unsur-Unsur Individual Competence Framework 

 

 

 

 

 

 

European commission. 2009 (Olahan Peneliti) 

 

Kemampuan media literacy seseorang berdasarkan european 

commission, 2009 dikelompokkan menjadi tiga tingkatan yang diukur 

berdasarkan indikator-indikator diatas, secara umum tiga tingkatan media 

literacy tersebut yakni sebagai berikut: 

Individual Competence Framework 

Personal Competence Social Competence 

Technical Skills Critical Understanding Communicative abilities  
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Tabel 1.1 Tingkatan Literasi Media 

Level Deskripsi Kemampuan 

Basic Individu memiliki seperangkat kemampuan yang 

memungkinkan penggunaan dasar media. Individu dalam 

tingkatan ini masih memiliki keterbatasan dalam penggunaan 

media televisi. Pengguna mengetahui fungsi dasar, dan 

digunakan untuk tujuan-tujuan tertentu tanpa arah yang jelas. 

Kapasitas pengguna berpikir kritis dalam menganalisis 

informasi yang diterima masih terbatas. Kemampuan 

komunikasi melalui media juga terbatas. 

Medium Individu sudah fasih dalam penggunaan media, mengetahui 

fungsi dan mampu melaksanakan fungsi-fungsi tertentu, 

menjalankan operasi yang lebih kompleks. Pengguna media 

dapat berlanjut sesuai kebutuhan. Pengguna mengetahui 

bagaimana untuk mendapatkan dan menilai informasi yang 

dia butuhkan, serta menggunakan strategi pencarian informasi 

tertentu. 

Advanced Individu pada tingkatan ini sangat aktif dalam penggunaan 

media, menjadi sadar dan tertarik dalam berbagai regulasi 

yang mempengaruhi penggunaannya. Pengguna memiliki 

pengetahuan mendalam tentang teknik dan bahasa serta dapat 

menganalisis kemudian mengubah kondisi yang 

mempengaruhinya. Dapat melakukan hubungan komunikasi 

dan penciptaan pesan. Dibidang sosial, pengguna mampu 

mengaktifkan kerjasama kelompok yang memungkinkan dia 

untuk memecahkan masalah. 

Sumber : European commission. 2009 (Dalam Sholihuddin, 2014) 
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2.3 Media Massa 

2.3.1 Definisi Media Massa 

Media massa (mass media) terdiri dari dua kata yaitu “media” dan 

“massa”. Kata media lebih dekat dengan pengertian “medium”, “moderta” 

yang berarti tengah, sedang, penengah atau penghubung. Atau secara 

sosiali-politis, media merupakan tempat, wahana, forum, atau lebih tepat 

lembaga penengah. Sedang massa adalah sesuatu yang tidak pribadi, 

sesuatu yang tidak personal, melainkan sesuatu yang berhubungan dengan 

orang banyak.   

Menurut Bitter (1980), komunikasi massa merujuk pada proses 

komunikasi di mana pesan-pesan yang disampaikan melalui media massa 

pada sejumlah besar orang. Media massa adalah sarana utama dalam 

komunikasi massa untuk menyebarkan pesan-pesan kepada khalayak. 

Media massa dapat berupa media massa cetak seperti surat kabar, majalah, 

dan buku; media elektronik seperti radio dan televisi; serta media digital 

(internet). Hal senanda juga disampaikan Bungin (dalam Dedi Kusuma 

Habibie, 2018), bahwa media massa diartikan sebagai media komunikasi 

dan informasi yang melakukan penyebaran informasi secara massal dan 

dapat diakses oleh masyarakat banyak, ditinjau dari segi makna, media 

massa merupakan alat atau saran di mana dapat berfungsi untuk 

menyebarluaskan isi berita, opini, komentar, hiburan, dan lain sebagainya 
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2.3.2 Fungsi Media Massa 

Menurut Averi dan Sanford (dalam M. Yoserizal Saragih, 2018) 

mengungkapkan ada tiga fungsi media massa, yaitu: 

1. The surveillance of the environment, yaitu mengamati lingkungan. 

2. The correlation of the part of society in responding to the environment, 

yaitu mengadakan korelasi antar informasi data yang diperoleh dengan 

kebutuhan khalayak sasaran, karena komunikator lebih menekankan 

pada seleksi evaluasi dan interpretasi. 

3. The transmission of the social heritage from one generation of the 

next, maksudnya ialah menyalurkan nilai-nilai budaya dari satu 

generasi ke generasi berikutnya.  

Ketiga fungsi tersebut, pada dasarnya memberikan suatu penilaian 

pada media massa sebagai alat atau sarana yang secara sosiologis menjadi 

perantara untuk menyambung atau menyampaikan nilai-nilai tertentu 

kepada masyarakat. Sedangkan Mc.Quail mengemukakan fungsi penting 

dari media massa, yaitu sebagai berikut: 

1. Media merupakan produksi yang berubah dan berkembang yang 

menciptakan lapangan kerja, barang dan jasa serta menghidupkan 

industri lain yang terkait.  

2. Media massa merupakan sumber kekuatan sebagai alat kontrol, 

manajemen dan alat informasi masyarakat yang dapat didayagunakan 

sebagai pengganti kekuatan atau sumber lain. 
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3. Media merupakan lokasi (forum) yang semakin berkembang, untuk 

menampilkan peristiwa-peristiwa kehidupan masyarakat baik bertaraf 

nasional maupun internasional. 

4. Media seringkali berperan sebagai wahana pengembangan kehidupan, 

bukan saja dalam pengertian tata cara, mode dan simbol, tetapi juga 

dalam pengembangan gaya hidup dan norma-norma. 

Sedangkan menurut Elvinaro (dalam Dedi Kusuma Habibie, 

2018), secara singkat membagi fungsi media massa menjadi lima, a) 

Pengawasan (surveillance), b) Penafsiran (Interpretation), c) Pertalian 

(Linkage), d) Penyebaran nilai-nilai (Transmission of Value), e) 

Hiburan (Entertainment). 

2.3.3 Efek Media Massa 

Jenis-jenis efek setelah adanya stimuli/rangsangan dari media 

massa yang diungkap oleh Effendi (dalam Muhibbil Khoiri, 2017 ), adalah 

sebagai berikut: 

a. Efek kognitif: efek ini terjadi ketika khalayak memahami atau 

mengerti informasi dari pesan media massa tersebut. Jadi media massa 

berfungsi sebagai informatif bagi pemirsa. Efek kognitif ini 

berhubungan dengan pikiran dan penalaran, sehingga khlayak yang 

semula tidak tahu mengenai suatu informasi, yang tadinya tidak 

mengerti dan bingung, akhirnya menjadi jelas. 

b. Efek Afektif: Efek efektif berhubungan dengan perasaan, akibat 

membaca, menonton televisi, kemudian timbul perasaan tertentu pada 

khalayak. Perasaan akibat terpaan media massa ini bisa bermacam-
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macam, yaitu senang, sedih, takut, penasaran, sinis dan lain 

sebagainya. 

c. Efek Konatif/behavioral: efek konatif ini berhubungan dengan niat, 

tekad, upaya, usaha yang cenderung menjadi suatu tidakan, karena ia 

berbentuk perilaku, maka efek ini sering disebut dengan efek 

behavioral. Efek konatif tidak bisa langsung timbul akibat terpaan 

media massa, melainkan didahului oleh efek kognitif dan efek efektif.  

2.3.4 Televisi sebagai Media Massa 

Dalam bahasa inggris televisi disebut dengan isitilah televisien. 

Televisien berasal dari kata tele dan visien, tele artinya jauh, sedangkan 

visien artinya penglihatan, jadi televisi adalah penglihatan jarak jauh atau 

penyiaran gambar-gambar melalu gelombang radio. 

Karlinah (dalam Muhibbil Khoiri, 2017) menyatakan bahwa 

dibandingkan media massa yang lain, televisi memiliki kelebihan yang 

utama dalam sifatnya yang audio-visual, berarti dua indra kita yakni mata 

dan telinga terangsang secara bersamaan, sehingga menonton televisi tidak 

lagi perlu berimajinasi layaknya radio. Televisi menggabungkan unsur 

audio dan visual dalam satu media sekaligus. Dengan adanya 

keistimewaan tersebut, televisi memiliki daya tarik tersendiri dalam 

mempengaruhi pola-pola kehidupan masyarakat, termasuk mengubah 

keputusan seseorang dalam menentukan sesuatu yang akan dibelinya 

Lebih lanjut, Desliana Dwita (2016) menyatakan bahwa media 

massa terutama televisi yang memiliki karekteristik audiovisual memiliki 

kekuatan besar dalam mempengaruhi opini publik. McQuail (dalam 
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Desliana Dwita, 2016) menjelaskan tentang kekuatan media massa 

sesungguhnya adalah menarik dan mengarahkan perhatian publik, 

membujuk (opini dan kepercayaan), mempengaruhi sikap, membentuk 

pengertian realitas, memberi status dan legitimasi, dan memberi informasi 

secara cepat dan luas. 

2.3.5 Kelebihan dan Kekurangan Media Massa Televisi 

Hal yang tidak bisa terlepas dari televisi sebagai media massa 

adalah memiliki kelebihan dan kekurangan, adapun kelebihan dari media 

televisi adalah sebagai berikut (Joko Martono, 2017, 100): 

a. Menyangkut isi dan bentuk, media televisi meskipun direkayasa 

mampu membedakan fakta dan fiksi, realitas dan tidak terbatas. 

b. Memiliki khalayak yang tetap, memerlukan keterlibatan tanpa 

perhatian sepenuhnya dan intim. 

c. Memiliki tokoh berwatak (rill maupun rekayasa), sementara media lain 

(film) hanya memiliki bintang yang rekayasa. 

Adapun kekurangan yang dimiliki oleh Televisi adalah sebagai 

berikut: 

a. Kecenderungan televisi untuk menempatkan khalayak sebagai objek 

yang pasif sebagai penerimah pesan. 

b. Mendorong proses alih nilai dan pengetahuan yang cepat. Hal ini 

terjadi tanpa mempertimbangan perbedaan tingkat perkembangan 

budaya dan peradaban yang ada di wilayah jangkauannya.  

c. Sifatnya yang sangat terbuka menjadikannya sulit untuk dikontrol 

dampak negatifnya. 
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d. Pergerakan teknologi penyiaran televisi yang begitu cepat mendahului 

perkembangan masyarakat dan budaya khalayak pemirsa. Hal ini pada 

gilirannya melahirkan pro dan kontra mengenai implikasi kultural dari 

televisi. 

e. Kecenderungan para pengelola televisi memanfaatkan kelebihan-

kelebihan televisi dan lebih berorientasi pada pertimbangan komersial 

atau bisnis sehingga menyampingkan faktor pendidikan.  

2.3.6 Proses Produksi Berita Televisi 

1) Praproduksi; perencanaan dan detail petunjuk pelaksanaan produksi 

konten audiovisual harus dibuat terlebih dahulu. Perencanaan 

pengambilan gambar, story board, sehingga memiliki panduan dalam 

mengatur shot. Pada program berita televisi cukup riset, daftar 

harapan/shot list. Ide peliputan dibahas dalam sebuah rapat redaksi 

(setelah program berita ditayangkan atau sore hari) yang terdiri dari 

produser program, koordinator program, koordinator daerah, 

koordinator juru kamera, penyiar, dan produsen eksekutif 

membicarakan setiap ide liputan dan menimbangnya dari berbagai hal. 

Pembahasan rapat termasuk pada informasi yang harus diperoleh, 

gambar yang harus direkam, dan narasumber yang harus 

diwawancarai. 

2) Produksi; ide/rencana yang dibuat wishlist setelah disepakati redaksi 

bisa jadi berbeda dengan kondisi lapangan. Redaksi dan jurnalis 

televisi melakukan komunikasi terus untuk memantau perkembangan 

setiap isu penting dan menarik. Realita narasumber tidak sesuai yang 
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dibayangkan, perkembangan di lapangan yang jauh lebih menarik, dan 

hambatan eksternal yang tak terduga. Maka seorang jurnalis harus 

memiliki alternatif rencana, sehingga proses produksi bisa berjalan 

sesuai rencana. 

3) Pascaproduksi; menjelang berita on air, rapat redaksi menyusun 

komposisi berita berdasarkan kebijakan redaksi dalam sebuah 

“rundown program berita”. Rapat final mengevaluasi urgensi berita 

dalam rundown (akan ditayangkan), apakah sesuai dengan rapat 

redaksi di awal serta mensinkronkannya dengan situasi terakhir. 

Editing naskah oleh produser dan editing gambar oleh editor diproses 

bersamaan. Dalam tahap ini, segala aspek teknis naskah dan gambar 

yang akan hadir ke pemirsa diperhitungkan. 

2.3.7 Manajemen Pertelevisian 

Menurut Fachruddin (2016) Dalam sebuah perusahaan 

membutuhkan sistem manajemen yang berfungsi untuk mengkoordinasi 

dan mengontrol proses kerja demi tercapainya tujuan yang diharapkan. 

Termasuk dalam perusahaan media, manajemen sangat dibutuhkan sebagai 

alat pengontrol dalam usaha mengemukakan ide, proses pengumpulan 

informasi hingga proses penayangan atau penerbitan.  

Setiap divisi dalam media televisi memiliki manajemen sendiri 

untuk mengatur berbagai kegiatan yang ada, misalnya manajemen 

penyiaran, manajemen keuangan, manajemen pemberitaan, dan lain 

sebagainya. Tiap divisi memiliki manajemen yang bekerja berdasarkan 

tugasnya masing-masing. Oleh sebab itu, manajemen digunakan dalam 
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perusahaan media televisi untuk mengurangi terjadinya penyimpangan dan 

kegagalan dalam usaha mencapai tujuan redaksi, programming, marketing 

dan sales suatu perusahaan. 

Pada industri televisi untuk mencapai hasil yang diinginkan, 

manajemen dilakukan dengan memompa produktivitas dengan menekan 

recources sehingga menampilkan sebuah pola kerja yang efisien dan tepat 

guna. Manajemen media selalu dikaitkan dengan bagaimana sebuah 

stasiun televisi dapat memproduksi dan atau menyiarkan progam acara 

dengan baik, sementara pengeluaran yang dikeluarkan seminim mungkin. 

Itulah hukum ekonomis, pengeluaran sekecil mungkin, untuk hasil yang 

sebesar-besarnya.  

Pada pelaksanaannya, fungsi-fungsi manajemen yang dijalankan 

menurut tahapan tertentu akan sangat berbeda jika didasarkan pada fungsi 

operasionalnya. Secara operasional, fungsi planning untuk programming 

dan produksi akan berbeda dengan fungsi planning untuk sumber daya 

manusia dan sebagainya. Manajemen organisasi bisnis dapat dibedaan 

menjadi fungsi-fungsi berikut (Fachruddin, 2016, h.21): 

1) Manajemen Operasi/produksi, yakni manajemen yang berfungsi untuk 

menghasilkan produk yang sesuai dengan standar yang ditetapkan 

berdasarkan keinginan konsumen, dengan teknik produksi yang 

seefisien mungkin, dari mulai pilihan produksi hingga produksi akhir 

yang dihasilkan dalam proses produksi. Fungsi operasional produksi 

pada industri televisi adalah menghasilkan program siaran yang disukai 

penonton sesuai kebijakan perusahaan dan berlandaskan pedoman 
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Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran Komisi Penyiaran 

Indonesia (P3SPS KPI). Ruang lingkup manajemen produksi pada 

industri televisi mencakup direktorat programming & produksi, divisi 

news, dan direktorat tehnik & IT. 

2) Manajemen Pemasaran, yaitu manajeman yang pada intinya berusaha 

mengindentifikasi apa sesungguhnya yang diinginkan dan dibutuhkan 

konsumen, mengetahui pangsa pasar, citra perusahaan, peningkatan 

target pendapatan dan bagaimana cara pemenuhannya diwujudkan. 

Ruang lingkup manajemen pemasaran pada industri televisi mencakup 

citra stasiun televisi, direktorat sales & marketing, dan direktorat 

hubungan kerjasama. 

3) Manajemen Keuangan, yakni manajemen yang pada intinya berusaha 

memastikan bahwa kegiatan bisnis dilakukan mampu mencapai 

tujuannya secara ekonomis, yaitu diukur berdasarkan profit. Ruang 

lingkup manajemen keuangan pada industri televisi mencakup 

direktorat keuangan dan satuan pengawas internal. 

4) Manajemen informasi, yakni manajemen yang berusaha memastikan 

bahwa bisnis yang dijalankan tetap mampu untuk terus bertahan dalam 

jangka panjang. Ruang lingkup manajemen informasi pada industri 

televisi mencakup programming & produksi, divisi news, direktorat 

tehnik IT.  

5) Manajemen Sumber Daya Manusia, adalah manajemen yang berfungsi 

untuk memperoleh sumber daya manusia yang terbaik bagi bisnis yang 

dijalankan dan bagi sumber daya manusia yang terbaik tersebut dapat 
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ditingkatkan, dikelola, dipelihara dan tetap bekerja dengan kualitas 

pekerjaan yang senantiasa konstan atau bertambah. Ruang lingkup 

manajemen sumber daya manusia pada industri televisi mencakup 

divisi sumber daya manusia dan divisi pendidikan & pelatihan. 

2.4 Kontruksi Realitas Sosial Media Massa 

Bagi banyak orang, media merupakan sumber untuk mengetahui suatu 

kenyataan atau realitas yang terjadi, bagi masyarakat biasa, pesan dari sebuah 

media akan dinilai apa adanya. Apa kata media dan bagaimana penggambaran 

mengenai sesuatu, begitulah realitas yang mereka tangkap.  

Berita dari sebuah media bagi masyarakat umum dipandang sebagai 

barang suci yang obyektivitas. Namun berbeda dengan kalangan tertentu yang 

memahami gerakan pers. Mereka akan menilai lebih dalam terhadap suatu 

pemberitaan, yaitu setiap penulisan berita ternyata menyimpan subjektivitas 

seorang penulis. Seorang penulis berita pasti akan memasukkan ide-ide 

mereka dalam analisis data-data yang diperoleh dilapangan. Kenyataan ini 

seperti mengamini bahwa media berhasil dalam tugasnya mengontruksi 

realitas dari peristiwa itu sendiri, sehingga pemirsa terpengaruh dan memiliki 

pandangan seperti yang diinginkan media dalam menilai suatu peristiwa 

(Ahmad Fauzi, 2018: 14)  

Isi media adalah hasil kontruksi realitas dengan ideologi, kepentingan, 

keberpihakan media dalam memandang sebuah berita, apalagi berita tersebut 

memiliki akibat yang mungkin menguntungkan atau merugikan media yang 

berkaitan dengan pihak-pihak berpengaruh terhadap pemberitaan peristiwa itu.  
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Isi media adalah hasil kontruksi realitas dengan bahasa sebagai 

dasarnya, sedangkan bahasa bukan saja alat mempresentasikan realitas, namun 

juga menentukan relief seperti apa yang hendak diciptakan bahasa tentang 

realitas tersebut. Akibatnya media massa memiliki peluang yang sangat besar 

untuk mempengaruhi makna dan gambaran yang dihasilkan dari realitas yang 

dikontruksinya.  

Istilah Kontruksi atas realitas sosial (social construction of reality) 

menjadi terkenal sejak diperkenalkan oleh Peter L. Berger dan Thomas 

Luckman melalui bukunya yang berjudul The Social Contruction of Reality: A 

Treatise in the Sociological of Knowledge (1966). Ia menggambarkan proses 

sosial melalui tindakan dan interaksinya, di mana individu menciptakan secara 

terus-menerus suatu realitas yang dimiliki dan dialami secara subyektif 

(Ahmad Fauzi, 2018: 15).  

Proses kontruksi sosial media massa melalui tahapan-tahapan sebagai 

berikut (Zakaria, 2018: 97-98): 

1. Tahap menyiapkan materi kontruksi 

Pada tahap menyiapkan materi kontruksi mencakup kepada 

beberapa hal, yaitu; Pertama keberpihakan media massa kepada 

kapitalisme, dimana hampir semua media mainstream saat ini dimiliki 

oleh kelompok kapitalis tertentu untuk menjadikan media massa sebagai 

mesin pencipta uang dan penggandaan modal. Kedua, keberpihakan semu 

kepada masyarakat. Bentuk dari keberpihakan ini adalah empati, simpati, 

dan berbagai partisipasi kepada masyarakat, namun ujung-ujungnya 

adalah untuk menjual berita dan menaikkan rating untuk kepentingan 
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kapitalis. Ketiga, keberpihakan kepada kepentingan umum. Bentuk dari 

keberpihakan kepada kepentingan umum dalam arti sesungguhnya 

sebenarnya adalah visi setiap media massa, namun fakta dilapangan 

hanyalah sebatas slogan saja.  

2. Tahap sebaran kontruksi 

Tahapan sebaran kontruksi yakni dilakukan masing-masing media 

massa dengan strategi yang berbeda namun prisip utamanya adalah real-

time. Media elektronik memiliki konsep real-time yang berbeda dengan 

media cetak. Karena sifatnya langsung (live), maka yang dimaksud 

dengan real-time oleh media elektronik adalah seketika disiarkan, seketika 

itu juga pemberitaan sampai ke pemirsa atau pendengar. Pada umumnya 

sebaran kontruksi sosial media massa ini menggunakan model satu arah, 

dimana media menyodorkan informasi sementara konsumen media tidak 

memiliki pilihan lain kecuali mengonsumsi informasi itu. Prinsip dasar 

dari sebaran kontruksi sosial media massa adalah semua informasi harus 

sampai pada pembaca secepatnya dan setepatnya berdasarkan agenda 

setting. Apa yang dipandang penting oleh media juga menjadi penting 

bagi pemirsa.   

3. Tahap pembentukan kontruksi 

Tahap pembentukan kontruksi terdiri dari dua tahap, yakni 

pertama pembentukan kontruksi realitas pembenaran sebagai suatu 

bentuk kontruksi media massa yang terbentuk di masyarakat yang 

cenderung membenarkan apa saja yang ada (tersaji) di media massa 

sebagai suatu realitas kebenaran. Selain itu, kesediaan dikontruksi oleh 
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media massa, yaitu sikap generik dari tahap pertama. Bahwa pilihan orang 

untuk menjadi pembaca dan  pemirsa media massa adalah karena 

pilihannya untuk bersedia pikiran-pikirannya dikontruksi oleh media 

massa. Selain itu, menjadikan komsumsi maedia massa sebagai pilihan 

komsumtif, dimana seseorang secara habit tergantung pada media massa. 

Kedua, yakni pembentukan kontruksi citra yaitu bagaimana kontruksi 

citra pada sebuah pemberitaan biasanya disiapkan oleh orang-orang yang 

bertugas dalam redaksi media massa, mulai dari wartawan, editor, dan 

pimpinan redaksi. Di mana bangunan kontruksi citra yang dibangun oleh 

media massa terbentuk dalam dua model yaitu model good news  dan bad 

news. Model good news adalah sebuah kontruksi yang cenderung 

mengkontruksi pemberitaan sebagai pemberitaan yang baik. Sedangkan 

model bad news adalah kontruksi yang cenderung mengkontruksi 

kejelekan atau memberi citra buruk pada objek pemberitaan.  

4. Tahap konfirmasi 

Yaitu tahapan dimana media massa maupun pembaca dan pemirsa 

memberi argumentasi dan akuntabilitas terhadap pilihannya untuk terlibat 

dalam tahap pembentukan kontruksi. Bagi media, tahapan ini perlu 

sebagai bagian untuk memberi argumentasi terhadap alasan-alasannya 

kontruksi sosial. Sedangkan bagi pemirsa dan pembaca, tahapan ini juga 

sebagai bagian untuk menjelaskan mengapa ia terlibat dan bersedia hadir 

dalam proses kontruksi sosial. 
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2.5 Berita 

2.5.1 Definisi Berita 

Kata “berita” merupakan kata yang berasal dari kata sangsakerta, 

vrit (ada atau terjadi) atau vritta ( kejadian atau peristiwa). Dalam Kamus 

Besar Bahasa Indonesia menyebutkan bahwa berita adalah laporan 

tercepat mengenai kejadian atau peristiwa yang hangat. Berita dalam 

bahasa inggris disebut dengan News, News diartikan sebagai informasi 

tentang peristiwa terbaru. 

Berita adalah informasi yang penting dan/atau menarik bagi 

khalayak audien. Suatu informasi ini dapat dikatakan penting jika 

informasi memberikan pengaruh atau memiliki dampak kepada penonton. 

Informasi yang memberikan pengaruh atau memiliki dampak kepada 

penonton adalah informasi yang bernilai berita. Hal yang perlu 

diperhatikan dalam memilih berita adalah menilai seberapa luas dampak 

suatu berita terhadap penonton. Semakin banyak pemirsa yang terkena 

dampaknya maka semakin penting berita tersebut. Semakin langsung 

dampaknya bagi pemirsa maka akan semakin besar pengaruh yang 

dimiliki berita tersebut.  

2.5.2 Jenis-Jenis Berita 

Program informasi dapat dibagi menjadi dua bagian besar yaitu: 

pertama, berita keras (hard news), yaitu segala informasi penting dan/atau 

menarik yang harus segera disiarkan oleh media penyiaran karena sifatnya 

harus segera ditayangkan agar dapat diketahui khalayak audien 

secepatnya. Berita keras dapat dibagi ke dalam beberapa bentuk, yaitu: 
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1. Straight News, yang berarti berita langsung, maksudnya suatu berita 

yang singat (tidak detail) dengan hanya menyajikan informasi 

terpenting saja yang mencakup 5W+1H (who, what, where, when,why 

dan how) terhadap suatu peristiwa  yang diberitakan. Berita ini sangat 

terikat dengan waktu karena informasi yang dimuat sangat cepat basi 

jika terlambat disampaikan. 

2. Feature, yang merupakan berita ringan namun menarik, yang 

dimaksud menarik adalah informasi yang lucu, unik, aneh 

menimbulkan kekaguman dan sebagainya.  

3. Infotainment, yang merupakan kata yang berasal dari dua kata 

information yang berarti informasi dan entertainment yang berarti 

hiburan, namun infotainment bukanlah berita hiburan atau berita yang 

memberikan hiburan. Infotainment di sini adalah berita yang 

menyajikan informasi mengenai kehidupan orang-orang yang dikenal 

masyarakat dan karena sebagian besar bekerja di industri hiburan maka 

berita mengenai mereka disebut juga dengan infotainment.  

Kedua, berita lunak atau soft news yaitu segala informasi yang 

penting dan menarik yang disampaikan secara mendalam (indept) namun 

tidak bersifat harus segera ditayangkan. Program yang masuk ke dalam 

kategori ini adalah: 

1. Magazine. Merupakan program yang menampilkan informasi ringan 

namun mendalam atau dengan kata lain megazine adalah feature 

dengan durasi yang lebih panjang. Megazine lebih menekankan pada 

aspek menarik suatu informasi ketimbang aspek pentingnya. 
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2. Dokumenter, adalah program informasi yang bertujuan untuk 

pembelajaran dan pendidikan namun disajikan dengan menarik.  

3. Talk Show, adalah progam yang menampilkan satu atau beberapa 

orang untuk membahas suatu topik tertentu yang dipandu oleh seorang 

pembawa acara. 

2.5.3 Kebijakan Redaksional 

Menurut Den (dalam Adib, 2017: 101), kebijakan redaksional 

(Editorial Policy), adalah ketentuan yang disepakati oleh redaksi media 

massa tentang kriteria berita atau tulisan yang boleh dan tidak boleh 

dimuat atau disiarkan, juga kata, istilah, atau ungkapan yang tidak boleh 

dan boleh dipublikasikan, sesuai dengan visi dan misi media. Dalam media 

radio/TV, kebijakan redaksi soal penggunaan bahasa dituangkan dalam 

standar kata siaran. Kebijakan redaksional ditetapkan sebagai standar bagi 

wartawan dan penyiar demi ciri khas media sekaligus menjaga 

keseragaman bahasa dikalangan wartawan/penyiar.  

Kebijakan redaksional lebih memusatkan perhatian kepada 

bagaimana aspek-aspek dan misi ideal yang dijabarkan dalam peliputan 

dan penempatan berita, laporan, tulisan dan gambar yang sesuai dengan 

kepentingan dan selera khalayak yang relaif beragam. Karena sifat 

khalayak yang anonim dan heterogen, maka bahasa jurnalistik yang pilih 

tentu harus memenuhi asas anonim dan heterogenitas tersebut.  

Media massa pada dasarnya menciptakan benak pemirsa dari hasil 

arahan yang direncanakan oleh pengelola media massa. Ada dua macam 

yang menyangkut kebijakan media massa. Pertama, kepentingan untuk 
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menerima atau menyesuaikan diri dengan sesuatu realitas sosial tertentu. 

Kedua, kepentingan untuk menciptakan (mengubah) suatu realitas sosial 

tertentu lainnya. Tarik menarik akan nampak dalam dua macam 

kepentingan tersebut, kondisi yang ideal dalam kebijakan pengelolaan 

media massa harus bisa menegakkan kepentingan diantara keduannya.  

Sedangkan “Produk jurnalisme (berita), tidak dapat dipisahkan dari 

kebijakan redaksional yang ada dalam newsroom, termasuk penghayatan 

nilai-nilai jurnalisme yang dianut oleh redaktur dan jurnalis di lapangan. 

Kebijakan redaksi adalah pedoman (baik tertulis maupun tidak tertulis), 

yang menjadi buku suci redaksi dalam mengelola news room (mulai dari 

menentukan isu liputan, angle liputan, memilih narasumber, penugasan, 

sampai format tulisan, dan sebagainya). Dengan kata lain, kebijakan 

redaksi (editorial policy) merupakan kaidah bagi setiap langkah 

operasional pemberitaan”. 

Menurut Werner J. Severin dan James W.T dalam Teori 

Komunikasi (2005, dalam Adib, 2017:103), media mengacu pada 

kemampuan media, dengan liputan berita yang diulang-ulang, untuk 

mengangkat pentingnya sebuah isu dalam benak publik. Sedangkan 

menurut Stainer dan Miner (1997, dalam Adib, 2017: 103), kebijakan 

mengarahkan  tindakan untuk mencapai sasaran atau tujuan dengan 

menentukan petunjuk yang harus diikuti. Kebijakan ini dirancang untuk 

menjamin konsistensi tujuan dan untuk menghindari keputusan yang 

berwawasan sempit dan berdasarkan kebijakan.  
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Menurut Kurt Lang dan Gladys Engel Lang (1959) dalam Werner 

J. Saverin dan James W.T dalam Teori Komunikasi (Dalam Adib, 2017: 

103) menyatakan bahwa media massa memaksakan perhatian pada isu-isu 

tertentu. Media massa membangun citra publik tentang figur-figur politik. 

Media massa secara konstan menghadirkan objek-objek yang 

menunjukkan apa yang hendaknya dipertimbangkan, diketahui, dan 

dirasakan individu-individu dalam masyarakat.  

2.6 Covid-19 

Pada tanggal 31 Desember 2019 muncul kasus serupa dengan 

pneumonia yang tidak diketahui di Wuhan, Cina (Lee, dalam 2020). Kasus 

tersebut diakibatkan oleh virus corona atau yang dikenal dengan COVID-

19 (Corona Virus Disease-2019). Coronavirus adalah keluarga besar virus 

yang menyebabkan penyakit mulai dari gejala ringan sampai berat. 

Setidaknya ada dua jenis coronavirus yang diketahui yang menyebabkan 

penyakit yang dapat menimbulkan gejala berat seperti Middle East 

Respiratory Syindrome (MERS) dan severe acute respiratory syindrome 

(SARS) (Yuranto, Ahmad dalam Wahyu Aji, 2020).  

World Health Organization (WHO) menjelaskan bahwa 

Coronavirus (Cov) adalah virus yang mengonfeksi sistem pernapasan. 

Coronavirus disebut degan virus zoonotik yaitu virus yang ditransmisikan 

dari hewan ke manusia. Banyak hewan liar yang dapat membawa patogen 

dan bertindak sebagai vektor untuk penyakit menular tertentu. Kelelawar, 

tikus, bambu, unta dan musang merupakan host yang biasa ditemukan 

untuk Coronavirus. Coronavirus pada kelelawar merupakan sumber utama 
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untuk kejadian severe acute respiratory syindrome (SARS) dan Middle 

East Respiratory Syindrome (MERS) (Yuliana, 2020).  

Karakteristik virus ini adalah kecepatan penyebaran yang tinggi. 

Berdasarkan data WHO diperoleh bahwa COVID-19 telah menjadi 

pandemic global dengan 4.534.0731 kasus positif yang terkonfirmasi di 

216 negara di dunia termasuk Indonesia (update: 17-5-2020).  Menurut 

WHO juga gejala koronavirus dalam 2-14 hari setelah paparan ditandai 

dengan gejala gangguan pernapasan akut seperti demam, batuk, dan sesak 

napas, pada kasus berat menyebabkan pneumonia, sindrom pernapasan 

akut, gagal ginjak bahkan kematian (Nurkholisa, 2020).  

2.7 Teori Stimulus Respon (S-O-R) 

Teori rangsangan reaksi (S-O-R) merupakan suatu prinsip belajar 

yang sederhana, dimana efek merupakan sebuah reaksi terhadap stimulus 

tertentu. Dengan demikian dapat dipahami stimulus respon antara lain 

adalah sebagai berikut (Effendi, dalam Damayana, 2020: h.15) 

1. Stimulus (pesan) 

Stimulus yang diberikan pada organisme dapat diterima atau dapat 

ditolak, maka pada proses selanjutnya terhenti. Ini berarti bahwa 

stimulus tidak efektif dalam mempengaruhi organisme, maka tidak ada 

perhatian (attention) dari organisme. 

2. Penerima 

Jika stimulus telah mendapat perhatian dari organisme, maka proses 

selanjutnya adalah memaparkan stimulus yang berasal dari 

kemampuan organisme dalam melakukan penerimaan pengetahuan 
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yang akan mempengaruhi penerima terhadap kegiatan merespon, 

sehingga dapat terjadi kesediaan untuk mengubah persepsi. 

3. Efek (respon) 

Respon merupakan tindakan yang dilakukan oleh penerima setelah 

menerima secara keseluruhan informasi atau pengetahuan. Respon 

yang diberikan dapat terjadi apabila menyampaikan pesan dapat 

berlangsung dengan baik. faktor-faktor yang dapat mempengaruhi 

penyampaian pesan adalah frekuensi (semakin seorang penerima 

mengetahui topik atau isu tersebut sehingga mempengaruhi mereka 

dalam menerima pesan) dan intensitas (lama atau tidaknya penerima 

melihat topik atau isu, kurun waktu inilah akan mempengaruhi 

penerima dalam memberikan perhatian dan berujung pada usaha 

pemahaman isi pesan yang disampaikan). 

Teori rangsangan reaksi (S-O-R) merupakan dasar dari proses 

mengenai terjadinya efek media massa yang sangat berpengaruh. Teori ini 

memperlihatkan bahwa sebuah pemberitaan media massa diibaratkan 

sebagai obat yag disuntikan ke dalam pembuluh darah khalayak yang 

kemudian khalayak akan bereaksi seperti yang diharapkan. Khalayak atau 

masyarakat massa diasumsikan bahwa pesan informasi dipersiapkan oleh 

media kemudian didistribusikan secara sistematis dan dalam skala yang 

luas, sehingga secara serempak pesan tersebut dapat diterima oleh 

sejumlah besar kalangan individu, bukan ditunjukkan kepada satu individu 

ke individu lain. Lalu sejumlah besar individu itu akan merespons pesan 

informasi yang telah diberikan tersebut (Dimayana, 2020: h. 15-16). 
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2.8 Teori Agenda Setting 

Teori Agenda Setting pertama kali dikemukakan oleh Walter 

Lippmann (1965) pada konsep “The World Outside and Picture In Oue 

Head”. Pada dasarnya Walter Lippmann sudah lama menyadari fungsi 

media sebagai petunjuk gambaran realitas yang sangat berpengaruh 

terhadap khalayak. Menurut fungsi media adalah membentuk makna (The 

Meaning Construction of The Pers) bahwasanya interpretasi media massa 

terhadap berbagai peristiwa secara radikal dapat mengubah interpretasi 

orang tentang suatu realitas dan pola tindakan mereka (Hamad, dalam 

Nauval, 2017; 38 ). 

Sedangkan menurut Maxwell E. McCombs dan Donald L. Shaw 

percaya bahwa media massa memiliki kemampuan untuk mentransfer hal 

yang menonjol yang dimiliki oleh sebuah berita dari news agenda mereka 

sebagai public agenda. Pada saatnya, media massa mampu membuat apa 

yang penting menurutnya, menjadi penting pula bagi masyarakat 

(Nuruddin, dalam Elvi Yanti, 2018; 34). Selanjutnya, menurut Bernard C. 

Cohen bahwa Agenda Setting theory adalah teori yang menyatakan bahwa 

media massa merupakan pusat penentuan kebenaran dengan kemampuan 

media massa untuk mentransfer dua elemen yaitu kesadaran dan informasi 

ke dalam agenda publik dengan mengarahkan kesadaran publik serta 

perhatiannya kepada isu-isu yang dianggap penting oleh media massa. 

Sedangkan menurut Stephan W. Littlejohn dan Karen A. Foss 

mengemukakan bahwa agenda setting theory adalah teori yang 

menyatakan bahwa media membentuk gambaran mengenai isu yang 
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penting dalam pikiran. Hal ini terjadi karena media harus selektif dalam 

melaporkan berita. Saluran berita sebagai penjaga gerbang informasi 

membuat pilihan tentang apa yang harus dilaporkan dan bagaimana 

melaporkannya.  

Berdasarkan pengertian-penertian menurut beberapa ahli diatas, 

dapat dikemukakan bahwa agenda setting theory membicarakan tentang 

peran media massa dalam menentukan agenda orang-orang yang terkena 

informasi tersebut. masyarakat menjadi terbiasakan dengan berita-berita 

yang disampaikan media, sehingga menjadi bahan pembicaraan dalam 

pergaulan sehari-hari. Berita atau informasi yang disampaikan media 

tersebut bukan saja hanya sebagai ilmu atau pengetahuan bagi masyarakat, 

tetapi bahkan bisa mengubah gaya hdup, perilaku, ataupun sikap 

masyarakat (Elfi Yanti, 2018: 34).  

2.9 Teori Kultivasi 

Teori Kultivasi merupakan teori tentang penanaman, atau bisa juga 

disebut dengan penyuburan. Gagasan tentang cultivasion theori pertama 

kali dikemukakan oleh George Gerbner bersama dengan rekan-rekannya 

tahun 1969. Awalnya, Gerbner melakukan penelitian tentang “indikator 

Budaya” dipertengahan tahun 60-an untuk mempelajari pengaruh 

penonton televisi. Dengan kata lain, Gerbner ingin mengetahui tentang 

dunia nyata seperti apa yang dibayangkan, dipersepsikan oleh penonton 

televisi itu. Hal itu bisa dikatakan bahwa penelitian kultivasi yang 

dilakukannya lebih menekankan pada dampak (Nuruddin, dalam Junaidi, 

2018: 43). Menurut Wood (dalam Junaidi, 2018:43), kata cultivation 



41 

 

sendiri merujuk pada proses kumulatif dimana televisi menanamkan suatu 

keyakinan tentang realitas sosial kepada khalayaknya. 

Asumsi pertama teori ini menyatakan bahwa televisi merupakan 

media yang unik. Keunikan tersebut ditandai oleh karakteristik televisi 

yang bersifat: a) Pervasive (penyabar dan hampir dimiliki seluruh 

keluarga); b) Assesible (dapat diakses tanpa memerlukan kemampuan 

literasi atau keahlian lain);, dan c) Coherent (mempresentasikan pesan 

dengan dasar yang sama tentang masyarakat melintasi program dan 

waktu).  

Semakin banyak seseorang menghabiskan waktu untuk menonton 

televisi, semakin kuat kecenderuangan orang tersebut menyamakan 

realitas televisi dengan realitas sosial. Jadi menurut asumsi ini, dunia nyata 

(real world) di sekitar penonton dipersamakan dengan dunia rekaan yang 

disajikan media tersebut. dengan kata lain, penonton mempersepsi apapun 

yang disajikan televisi sebagai kenyataan sebenarnya. Namun teori ini, 

tidak menggeneralisasi pengaruh tersebut berlaku untuk semua penonton, 

melainkan hanya dalam kategori heavy viewer (penonton berat). 

Hasil pengamatan dan pengumpulan data yang dilakukan oleh 

Gerbner dan kawan-kawannya menyatakan bahwa heavy viewer 

mempersepsi dunia sebagai tempat yang yang lebih kejam dan 

menakutkan (the mean and scray world) ketimbang kenyataan yang 

sebenarnya. Perbedaan dan perbandingan antara heavy dan light viewer di 

sini dipengaruhi pula oleh latar belakang demografis diantara para audiens.  
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Penonton ringan (light viewer) cenderung menggunakan jenis 

media dan sumber informasi yang lebih bervariasi (baik komunikasi 

bermedia maupun sumber personal), sementara penonton berat (heavy 

viewers) cenderung mengandalkan televisi sebagai sumber informasi 

mereka. Asumsi ini menyatakan bahwa kelompok penonton yang 

termasuk kategori berat, umumnya memiliki akses dan kepemilikan media 

yang lebih terbatas. Karena itu mereka mengandalkan televisi sebagai 

sumber informasi dan hiburan mereka. Karena keterpakuan pada satu 

media ini, membuat keragaman dan alternatif informasi yang mereka 

miliki menjadi terbatas. Itulah sebabnya mereka kemudian membentuk 

gambaran tentang dunia dalam pikirannya sebagaimana yang digambarkan 

televisi. Sebaliknya, kelompok light viewer memiliki akses media yang 

luas, sehingga sumber informasi mereka menjadi lebih variatif. Karena 

kenyataan ini, maka pengaruh televisi tidak cukup kuat pada diri mereka. 

(Junaidi, 2018:45). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


