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BAB II 

KERANGKA PEMIKIRAN 

 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Dari hasil pengamatan penelitian-penelitian yang terkait dengan pengaruh 

tayangan dengan persepsi, ditemukanlah beberapa penelitian yang hampir serupa 

dengan penelitian yang akan peneliti teliti. Berikut ini merupakan penjabaran dari 

penelitian terdahulu sebelumnya yang diteliti oleh peneliti lain. 

Penelitian pertama dari Universitas Gajah Mada, Program Studi Ilmu 

Komunikasi, atas nama Luthfia Ayu Azanella dengan judul “Pengaruh Terpaan 

Tayangan 86 NET. TV terhadap Persepsi Masyarakat tentang Polisi (Survei 

terhadap masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta)” (2017). Penelitian ini 

menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teori yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah teori efek media massa dan persepsi realitas sosial. Hasil dari penelitian 

ini menunjukkan bahwa pengaruh program 86 NET. TV terhadap persepsi 

masyarakat DIY kepada Polisi, berada pada nilai 30,6% dan sisanya dipengaruhi 

oleh faktor lain.  

Penelitian ke dua dari UIN Sunan Ampel Surabaya, atas nama Muhammad 

Habibur Rohman (2013) dengan judul “Pengaruh Tayangan On The Spot Trans7 

terhadap Persepsi Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi IAIN Sunan 

Ampel Surabaya”. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan 

menggunakan teknik analisis data dengan rumus analisis regresi linier sederhana. 

Pengaruh Terpaan Program..., Gabriela, FIKOM, 2018



14 

 

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa tayangan On The Spot Trans7 

memiliki pengaruh terhadap Persepsi Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu 

Komunikasi IAIN Sunan Ampel Surabaya sebesar 53,1%. Untuk lebih jelasnya, 

peneliti akan menyajikan dua penelitian terdahulu dalam bentuk matrik 
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No. 
Nama 

Peneliti 
Judul Penelitian Teori dan Metode Hasil Penelitian Persamaan Perbedaan 

1. Luthfia Ayu 

Azanella  

Universitas 

Gajah Mada 

(2017) 

Pengaruh Terpaan Tayangan 86 

NET. TV terhadap Persepsi 

Masyarakat tentang Polisi (Survei 

terhadap Masyarakat Daerah 

Istimewa Yogyakarta) 

Menggunakan teori terpaan 

media (dalam ranah kognitif) 

dan persepsi. Pendekatan 

yang digunakan adalah 

kuantitatif dengan metode 

survei eksplanatif.  

Terdapat pengaruh positif 

terpaan tayangan 86 NET. 

TV terhadap persepsi 

masyarakat Provinsi DIY 

tentang polisi sebesar 

30.6%. Terpaan Tayangan 

yang diukur melalui 

frekuensi, durasi, dan 

atensi, memberi pengaruh 

terhadap persepsi yang 

terbentuk melalui proses 

attending & selecting, 

organizing, interpreting, 

dan retrieving. 

- Menggunakan 

teori terpaan 

media dan 

persepsi 

- Program yang 

dikaji 86 NET. 

TV 

- Metode survei 

- Persepsi yang 

dikaji tentang 

Polisi secara 

keseluruhan 

- Populasinya 

Masyarakat 

DIY 

1
5
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Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

 

Sumber: Kajian Penulis, 2018 

 

 

 

2. Muhammad 

Habibur 

Rohman 

UIN Sunan 

Ampel 

Surabaya 

(2013) 

 

Pengaruh Tayangan On The Spot 

Trans7 terhadap Persepsi 

Mahasiswa Fakultas Dakwah dan 

Ilmu Komunikasi IAIN Sunan 

Ampel Surabaya 

Menggunakan teori terpaan 

media dan persepsi. 

Pendekatan yang digunakan 

adalah kuantitatif dengan 

metode survei. 

Tayangan On The Spot 

Trans7 memiliki pengaruh 

positif terhadap persepsi 

Mahasiswa Fakultas 

Dakwah dan Ilmu 

Komunikasi IAIN Sunan 

Ampel Surabaya sebesar 

53,1%. 

- Menggunakan 

teori terpaan 

media dan 

persepsi 

- Program yang 

dikaji 86 NET. 

TV 

- Metode survei 

- Tayangan yang 

dikaji yaitu On 

The Spot Trans7 

- Populasinya 

Mahasiswa 

Fakultas Dakwah 

dan Ilmu 

Komunikasi IAIN 

Sunan Ampel 

Surabaya. 

1
6
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2.2 Teori dan Konsep  

2.2.1 Teori Kultivasi 

Signorielli dan Morgan menyatakan bahwa dibandingkan dengan teori 

mengenai efek media massa jangka panjang yang lain, teori analisis kultivasi 

milik Gerbner merupakan yang paling baik dan paling banyak diteliti (dikutip 

oleh McQuail, 2011, p. 256).  

Analisis kultivasi adalah teori yang memprediksikan dan menjelaskan 

pembentukan persepsi, pemahaman, dan kepercayaan tentang dunia sebagai 

hasil dari konsumsi media massa secara jangka panjang. Gerbner menyatakan 

bahwa media komunikasi massa khususnya televisi telah menanamkan 

kepercayaan tentang realitas dunia kepada audiensnya (West dan Turner, 

2009).  

Selanjutnya Signorielli dan Morgan menambahkan bahwa analisis 

kultivasi juga merupakan indikator budaya yang menggambarkan hubungan 

antara ekspos terhadap pesan di media dengan keyakinan atau perilaku 

khalayak (dikutip oleh McQuail, 2011, p. 256). 

Secara lebih singkat, kultivasi menggambarkan seberapa besar efek 

yang dapat ditimbulkan dari televisi. Iver Peterson membuktikannya lewat 

penelitian tentang ketakutan masyarakat terhadap virus antraks di Amerika 

Serikat tahun 2011. Iver menemukan bahwa walaupun ketakutan (akibat 

pemberitaan di media) terhadap virus antraks sangat besar dan terasa nyata, 

yang terjangkit virus ini sangatlah jarang. Dari penelitian tersebut dapat 

17 
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dilihat bahwa tayangan televisi sangat berpotensi dalam membentuk persepsi 

audiensnya (West dan Turner, 2009).  

Televisi dan media lainnya punya peran yang sangat penting untuk 

mengarahkan pandangan seseorang terhadap dunia. Apalagi masyarakat di 

jaman ini lebih banyak mendapatkan informasi dari media dibanding 

mengalaminya sendiri. Oleh sebab itu, bisa dikatakan bahwa media salah satu 

faktor pembentuk realitas bagi audiensnya. Dalam perkembangannya, teori 

kultivasi lebih dikaitkan pada tayangan berisi kekerasan dan dampaknya pada 

audiens (West dan Turner, 2009).  

Temuan penelitian awal kultivasi mengambarkan bahwa semakin 

sering khalayak menonton televisi, maka semakin mungkin mereka melebih-

lebihkan insiden kekerasan di dunia nyata dan risiko pribadi yang mereka 

hadapi (McQuail, 2011). Gerbner menyatakan, penonton digolongkan jadi 

dua, yaitu pecandu ringan televisi (light viewers) dan pecandu berat televisi 

(heavy viewers). Dua jenis penonton tersebut digolongkan berdasarkan 

frekuensi, durasi dan atensi (dikutip oleh West dan Turner, 2009, p. 409). 

Pecandu ringan televisi adalah mereka yang menonton sekitar 2 jam 

per hari dan merupakan penonton selektif yang mematikan televisi setelah 

acara yang mereka sukai selesai. Sedangkan pecandu berat televisi adalah 

mereka yang menonton televisi minimal empat jam sehari dan dapat 

mencerna segala jenis program televisi. Pecandu berat televisi umumnya 

melihat dunia dari kacamata televisi, sehingga menganggap dunia jauh lebih 

kejam daripada kenyataannya dibanding para pecandu ringan. Pecandu berat 
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cenderung punya sikap stereotip tentang hal-hal yang sering muncul di 

televisi (West dan Turner, 2009).  

Teori kultivasi mempunyai tiga asumsi dasar yaitu (1) secara 

mendasar televisi berbeda dengan jenis media massa lainnya, (2) televisi 

membentuk cara berpikir masyarakat dan (3) pengaruh televisi terbatas pada 

audiensnya. Gerbner dan Gross menjelaskan bahwa pada dasarnya televisi 

tidak secara spesifik menanamkan perilaku, namun lebih kepada gambaran 

realita dunia yang membentuk cara berpikir ataupun persepsi (dikutip oleh 

West dan Turner, 2009, p. 411). 

Mereka yang menonton televisi dengan frekuensi, durasi dan atensi 

yang besar diprediksikan akan mengalami perubahan persepsi. Sehingga 

sekali lagi teori kultivasi lebih mengarah kepada penanaman persepsi tentang 

dunia dan realitasnya yang bisa saja mengarah pada perubahan perilaku 

(McQuail, 2011). Sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis utama teori 

kultivasi adalah bahwa menonton televisi secara berangsur-angsur 

mengarahkan keyakinan (persepsi) pada realitas yang dibentuk oleh televisi 

yang menimbulkan stereotip, distorsi dan selektif. Oleh sebab itu, teori ini 

penulis gunakan sebagai teori utama karena asumsi dasar teori ini adalah 

tayangan televisi sangat berpotensi dalam membentuk persepsi audiensnya.   

 

2.2.2 Televisi 

Baksin (2013) mengungkapkan bahwa televisi merupakan hasil produk 

teknologi tinggi yang menyampaikan isi pesan dalam bentuk audiovisual. 
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Pesan audiovisual memiliki kekuatan sangat tinggi dalam memengaruhi 

mental, pola pikir dan tindak individu. Apalagi saat ini perkembangan 

teknologi telah membawa televisi tidak terbatas ruang dan waktu. 

Khalayaknya pun tak sebatas lokal, nasional dan regional, tapi internasional. 

Televisi dinyatakan sebagai media massa paling berdampak dalam 

menciptakan kemelekan huruf yang memberi informasi dan melibatkan 

banyak orang. Pengaruhnya yang kuat membuat televisi banyak 

dipersalahkan atas perubahan pikiran dan sikap masyarakat. Oleh sebab itu 

sejak tahun 1970-an, banyak penelitian mengenai dampak televisi terhadap 

masyarakat (Danesi, 2004). 

Selain itu, tanpa bisa dipungkiri, televisi telah menjelma sebagai 

sumber paling penting dalam bidang informasi dan hiburan dan televisi 

menjadi media yang paling harus dimiliki dalam satu rumah. Dahulu televisi 

bisa dinikmati dengan gratis, sehingga memudahkan audiensnya untuk 

mengakses. Tapi kini, ada televisi berbayar yang mengharuskan audiens 

membayar untuk tayangan-tayangan dalam stasiun TV tertentu. Pada 

akhirnya, walaupun ada yang gratis dan ada yang berbayar, televisi masih 

dipilih pemirsanya (Branston dan Stafford, 2010). 

Sejarah dapat dibuat dan didokumentasikan sekaligus oleh televisi. 

Peristiwa-peristiwa yang ditayangkan di televisi dirasakan lebih bermakna 

dan signifikan dibandingkan yang tidak. Huru-hara yang ditampilkan di TV 

pasti menjadi peristiwa bersejarah, sedangkan huru-hara yang tidak 

ditayangkan akan diabaikan. Oleh sebab itu, kekuatan TV dalam membuat 
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sejarah telah mengakibatkan banyak orang mengatur peristiwa agar dapat 

diperlihatkan di depan kamera (Danesi, 2004). 

Kekuatan televisi tak terbatas hanya pada satu bidang tertentu, 

melainkan di banyak bidang yang saling berkaitan satu sama lain. Menurut 

Sunarto (2009), sebagai entitas ekonomi, televisi merupakan sumber profit 

potensial bagi pemiliknya. Dalam ranah politik televisi menjadi arena 

strategis untuk negosiasi berbagai kepentingan melalui penciptaan pendapat 

umum. Sedangkan, sebagai entitas kultural, televisi berperan penting untuk 

ekspresi identitas dan konstruksi realitas sosial.  

Bahkan televisi sebagai media massa dalam kehadirannya secara fisik 

memiliki 5 efek besar yang dirangkum oleh Steven H. Chaffee (dikutip oleh 

Rakhmat, 2012, p. 22), yaitu: 

- Efek ekonomis; kehadiran televisi telah memberikan banyak 

lapangan pekerjaan dan memberi nafkah pada juru kamera, juru rias, 

pengarah acara dan banyak lagi. 

- Efek sosial; televisi menimbulkan perubahan pada struktur atau 

interaksi sosial, contohnya di desa, televisi mengangkat derajat sosial 

pemiliknya. Sehingga pemilik televisi menjadi pusat jaringan sosial 

yang mampu menghimpun warga di sekitarnya untuk seideologi.  

- Efek pada penjadwalan kegiatan; kehadiran televisi menggeser waktu 

bermain, tidur, membaca dan menonton film. 
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- Efek penyaluran atau penghilangan perasaan tertentu; orang sering 

menonton televisi untuk menghilangkan rasa kesepian ataupun untuk 

menghibur diri. 

- Efek pada perasaan audiens terhadap media; televisi bisa 

menumbuhkan perasaan tertentu tentang media. Salah satunya, 

televisi dapat perasaan positif karena lebih bisa dipercaya dibanding 

media-media lain. 

Televisi dengan efeknya yang sangat kuat, sampai hari ini masih 

menjadi media nomor satu yang paling banyak diakses oleh masyarakat 

Indonesia. Hasil survei Nielsen Consumer Media View di 11 kota di 

Indonesia, penetrasi televisi masih yang paling unggul dengan angka 96%, 

disusul media luar ruang 53%, internet 44%, radio 37%, koran 7%, tabloid 

dan majalah 3% (Micom, 2017, para 1). 

2.2.3 Terpaan Media  

Umumnya kita lebih tertarik bukan kepada apa yang kita lakukan untuk 

media, melainkan apa yang telah media lakukan untuk kita. Kita ingin tahu 

bukan untuk apa kita menonton televisi melainkan bagaimana televisi 

menambah pengetahuan, mengubah sikap atau menggerakkan perilaku kita. 

Inilah yang disebut efek media massa (Rakhmat, 2012).  

Masih segar diingatan tentang Zihan Fahira yang viral di jagat maya, 

anak usia 3 tahun yang fasih berbicara tentang urusan rumah tangga sampai 

tentang perceraian akibat sering menonton sinetron. Pada saat yang sama kita 

percaya bahwa media massa  dapat menambah pengetahuan di desa, 

Pengaruh Terpaan Program..., Gabriela, FIKOM, 2018



23 

 

walaupun masyarakat desa lebih memerlukan subsidi makanan. Semua 

didasarkan pada asumsi bahwa komunikasi massa melalui media massa dapat 

memberikan efek pada audiensnya (Rakhmat, 2012). 

Pendekatan pertama efek media massa menurut Steven M. Chaffee, 

efek media massa dibatasi hanya selama berkaitan dengan pesan media. 

Kedua adalah melihat jenis perubahan yang terjadi pada khalayak yang 

meliputi penerimaan informasi, perubahan perasaan atau sikap, dan 

perubahan perilaku. Dalam istilah lain, pendekatan kedua melihat 3 jenis 

perubahan yaitu kognitif, afektif dan behavioral. Sedangkan pendekatan 

ketiga ditinjau dari satuan observasi yang dikenai efek komunikasi massa 

(individu, kelompok, organisasi, masyarakat atau bangsa) (dikutip oleh 

Rakhmat, 2012, p. 218). 

Bagan 2.1 Efek Media Massa 

 

Sumber: Rakhmat, 2012 

  

EFEK 

MEDIA MASSA

Kognitif

Ada perubahan pada apa yang
diketahui, dipahami, ataupun
dipersepsi khalayak. Berkaitan
dengan transmisi pengetahuan,
keterampilan, kepercayaan atau
informasi.

Afektif

Ada perubahan pada apa yang
dirasakan, disenangi atau dibenci
khalayak. Kaitannya dengan
emosi, sikap, atau nilai.

Behavioral

Merujuk pada perilaku nyata
yang dapat diamati, meliputi
pola-pola tindakan, kegiatan
atau kebiasaan berperilaku.
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Secara lebih rinci efek atau dampak media dirangkum dalam teori 

terpaan media (media exposure). Terpaan media tidak hanya sebatas 

merasakan kehadiran media di tengah-tengah kita, tetapi juga tentang 

bagaimana kita mendapatkan pesan yang ingin disampaikan oleh media. 

Terpaan media merupakan kegiatan mendengar, melihat serta membaca 

pesan dan memperhatikannya. Oleh sebab itu, terpaan media berusaha untuk 

mendapatkan data penggunaan media oleh khalayak, mulai dari jenis media, 

frekuensi maupun durasi (Ardianto, dkk, 2007).   

Sedangkan menurut Rosengren, terpaan media adalah penggunaan 

media oleh khalayak yang meliputi jumlah waktu yang digunakan, jenis isi 

media serta hubungan antara khalayak dengan isi media yang dikonsumsi atau 

media secara keseluruhan (dikutip oleh Rakhmat, 2012, p. 66). Jumlah waktu 

meliputi frekuensi dan durasi tayangan. Berdasarkan penjelasan di atas, 

terpaan media dapat diukur dengan indikator-indikator sebagai berikut: 

- Frekuensi  

Seringnya khalayak melakukan aktivitas mengonsumsi atau 

mengakses (menonton) suatu tayangan pada media. 

- Durasi  

Jumlah waktu yang digunakan atau dihabiskan khalayak dalam 

mengonsumsi (menonton) suatu tayangan pada media. 

- Intensitas/ Atensi 

Kedalaman khalayak dalam melakukan aktivitas konsumsi media 

yang terkait dengan isi media (Rakhmat, 2012). 
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Dari penjelasan mengenai efek media massa dan terpaan media di atas, 

penelitian ini tidak akan menjelaskan pengaruh atau terpaan media secara 

keseluruhan, melainkan hanya sebatas efek kognitif. Efek sebatas aspek 

kognitif ini digunakan karena variabel Y dalam penelitian ini adalah persepsi. 

Efek kognitif didapatkan setelah terjadi perubahan pada apa yang diketahui, 

dipahami, ataupun  dipersepsi khalayak. Efek ini berkaitan dengan transmisi 

pengetahuan, keterampilan, kepercayaan atau informasi (Rakhmat, 2012).  

2.2.4 Konsep Persepsi 

Secara etimologis, persepsi atau perception (dalam bahasa inggris) 

berasal dari bahasa latin percipere yang artinya menerima atau mengambil 

(Sobur, 2003). Joseph A. DeVito menyatakan persepsi sebagai proses yang 

menjadikan kita sadar akan banyaknya stimulus yang mempengaruhi indra 

kita (dikutip oleh Mulyana, 2013, p. 180).  

Dalam pengertian lebih luas, Wood (2013) menyatakan “Persepsi 

adalah proses aktif menyeleksi, mengatur, dan menafsirkan orang, objek, 

peristiwa, situasi, dan aktivitas”. Persepsi merupakan fenomena yang tidak 

kita terima secara pasif, melainkan kita bekerja aktif untuk mengerti diri kita, 

orang lain, situasi dan peristiwa.  

Dalam kajiannya dalam bidang ilmu komunikasi, persepsi merupakan 

inti dari komunikasi. Disebut demikian karena jika persepsi kita tidak akurat, 

kita akan kesulitan melakukan komunikasi secara efektif. Maka semakin 

tinggi tingkat kesamaan persepsi antarindividu, semakin mudah dan sering 
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mereka berkomunikasi sampai pada akhirnya membentuk kelompok- 

kelompok tertentu (Mulyana, 2013). 

Persepsi antarindividu juga berbeda-beda karena dipengaruhi oleh 

beberapa faktor, di antaranya kemampuan sensoris dan fisiologi yang 

berkaitan dengan penerimaan rangsangan (Wood, 2013), motif dan 

kebutuhan, pengalaman, pengharapan juga emosi (Mulyana, 2013).  

Sifat persepsi yang aktif melibatkan alat-alat indra kita (indra pencium, 

peraba, penglihat, perasa, pendengar) yang disebut sebagai sensasi, yang akan 

menghantarkan kita pada proses persepsi yang selanjutnya (Mulyana, 2013). 

Proses persepsi sendiri dibagi dalam 3 bagian, yaitu menyeleksi, mengatur, 

dan menafsirkan. Ketiga proses ini saling tumpang tindih dan terus menerus 

sehingga saling mempengaruhi satu sama lain (Wood, 2013).  

Secara umum, proses persepsi dibagi menjadi tiga bagian saja, akan 

tetapi secara lebih lengkap West dan Turner (2009) menjelaskan proses 

persepsi dalam 4 bagian, yaitu attending and selecting (memilah dan 

memilih), organizing (mengatur), interpreting (menafsirkan) dan retrieving 

(mengingat kembali).  

Hampir serupa dengan proses persepsi milik West dan Turner, menurut 

Walgito (2003) pengertian persepsi dapat lebih dirinci dalam bentuk 

indikator-indikator. Indikator-indikator tersebut yang akan menjadi acuan 

bagi peneliti untuk membuat operasionalisasi variabel, sebagai berikut: 
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- Penyerapan atau penerimaan  

Hal paling pertama yang kita alami dalam proses pembentukan 

persepsi ialah memilah dan memilih. Pertama-tama kita akan 

mendapatkan sensasi atau rangsangan dari luar yang sampai pada panca 

indra. Rangsangan yang diterima tak hanya satu melainkan banyak. 

Lalu terkumpul gambaran-gambaran, kesan-kesan baik dari memori 

maupun dari gambaran yang baru kita alami. Jelas tidaknya gambaran 

tergantung dari jelas tidaknya rangsang, normalitas alat indera dan 

waktu, baru saja atau sudah lama. 

- Pengertian 

Dalam Walgito (2003) indikator pengertian disatukan dengan 

indikator penafsiran, namun pada penelitian ini peneliti 

memisahkannya menjadi 2 indikator berbeda, karena prosesnya terbagi 

dua, yaitu pengelompokkan dan penafsiran terhadap sesuatu. Setelah 

gambaran dan kesan-kesan terkumpul, maka otak akan mengorganisir, 

menggolongkan dan mengatur gambaran tersebut menjadi sebuah 

pengertian.   

- Pemahaman/penafsiran 

Untuk menemukan arti atau makna, kita terlebih dahulu harus 

menafsirkan apa yang telah kita perhatikan, organisir dan rangkai 

sebelumnya. Proses ini merupakan proses subjektif, yang pada akhirnya 

menimbulkan hasil persepsi yang berbeda-beda pada tiap individu.  
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- Penilaian atau evaluasi 

Dari pengertian dan pemahaman yang telah terbentuk, maka akan 

terjadi proses penilaian terhadap gambaran tersebut, baik positif 

maupun negatif. Hasil akhir dari penilaian ini yang akan menjadi dasar 

untuk proses penggambaran rangsangan berdasarkan memori yang 

pernah ada.   

2.2.5 Kinerja Polisi Lalu Lintas 

Menurut Wood kinerja didefinisikan sebagai pengukuran atas kuantitas 

dan kualitas serta kontribusi pada tugas yang dilakukan oleh individu atau 

kelompok untuk unit kerja dan organisasinya. Dalam penelitian ini kinerja 

yang dimaksud adalah kinerja Polisi, khususnya Polisi Lalu Lintas (dikutip 

oleh Febrianti dan Maulana, 2013, p. 66).  

Polisi memiliki banyak peranan dalam masyarakat. Peran-peran 

tersebut dibagi sesuai dengan jenis pekerjaannya. Menurut Yulihastin (2008) 

jenis pekerjaannya juga digolongkan dengan nama-nama tertentu, 

diantaranya  

- Intelijen dan Keamanan 

Mencakup dalam tiga hal yaitu pengetahuan, kegiatan, dan keamanan. 

Tugas pokoknya adalah memberi peringatan dini sebagai penentu 

arah dan dasar bagi pengambilan tindakan dan kebijaksanaan 

pimpinan Polri. Selain itu, mereka juga bertugas untuk menciptakan 

kondisi tertentu dengan cara tertutup bagi kepentingan pelaksanaan 

tugas pokok Polri. 
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- Reserse dan Kriminal 

Bertugas untuk penyelidikan, penyidikan, penindakan, pemeriksaan, 

penyelesaian dan penyerahan perkara ke pengadilan. 

- Samapta 

Fungsi utamanya adalah melaksanakan kegiatan preventif, dengan 

kemampuan menyelidik, mencegah, menangkal, dan menindak tahap 

pertama. Fungsi ini dilakukan dengan cara penjagaan, patroli, 

pengawalan, tindakan pertama di tempat kejadian perkara (TPTKP), 

serta penegakan hukum tindak pidana ringan. 

- Lalu Lintas 

Fungsinya adalah untuk penegakan hukum lalu lintas, pendidikan 

masyarakat mengenai lalu lintas, rekayasa lalu lintas, registrasi atau 

identifikasi pengemudi dan kendaraan bermotor. 

- Brigade Mobil 

Bertugas menangani gangguan keamanan berintensitas tinggi, seperti 

huru-hara, kerusakan, terorisme, konflik horizontal.  

- Pembinaan Keamanan Masyarakat 

- Pusat Komando dan Pengendalian 

- Operasional 

- Pusat Laboratorium Forensik Polri (Puslabfor Polri)  

Tugasnya melaksanakan kegiatan pengolahan di TKP dengan 

tindakan pengamatan umum, pemotretan, pembuatan sketsa, 

penanganan korban, saksi dan pelaku; pengambilan, pengumpulan 
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dan pengamanan barang bukti untuk dapat diperiksa secara 

laboratoris kriminalistik. 

Dari sedemikian banyak peran dan fungsi Polisi yang tertulis di atas, 

penelitian ini hanya akan membahas peranan Polisi Lalu Lintas secara lebih 

jauh. Terutama fungsi yang mereka tampilkan dalam program 86 di NET. TV.  

Secara lebih rinci, Yulihastin (2008) membagi fungsi polisi lalu lintas 

menjadi 4 : 

- Penegakan hukum lalu lintas. Hal ini dilakukan dengan cara 

mengatur lalu lintas, menjaga atau mengawasi lalu lintas, mengawal 

lalu lintas, patroli lalu lintas, penyidikan kecelakaan lalu lintas, 

penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas. 

- Pendidikan masyarakat mengenai lalu lintas. Melakukan pembinaan 

dan pendidikan masyarakat dengan cara melaksanakan berbagai 

macam kegiatan terorganisir, yaitu patroli keamanan sekolah, 

pramuka lalu lintas, dan sebagainya. 

- Rekayasa Lalu Lintas. Meliputi kegiatan penelitian terhadap 

penyebab kecelakaan, kemacetan, dan pelanggaran lalu lintas. Juga 

pengawasan terhadap pemasangan dan penempatan rambu-rambu 

lalu lintas, alat-alat pengatur lalu lintas dan sebagainya.  

- Registrasi atau identifikasi pengemudi dan kendaraan bermotor. 

Kegiatan ini mencakup pemeriksaan kemampuan calon pengemudi 

kendaraan bermotor, penyelenggaraan perizinan pengemudi 
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kendaraan bermotor, penyelenggaraan registrasi dan identifikasi 

kendaraan bermotor serta pengolahan data lalu lintas. 

Dari keempat fungsi Polisi Lalu Lintas di atas, program 86 lebih 

menekankan pada kinerja Polantas terkait fungsi penegakkan hukum lalu 

lintas, yang meliputi kegiatan mengawasi lalu lintas, penyidikan dan 

penindakkan pelanggaran lalu lintas, atau lebih dikenal dengan penilangan.  

2.3 Hipotesis 

Merujuk pada etimologi katanya hipotesis berasal dari kata hypo dan thesis. 

Hypo memiliki arti kurang dari dan thesis yang berarti pendapat. Djarwanto dan 

Pangestu (2002) menyatakan hipotesis merupakan suatu pendapat atau kesimpulan 

yang belum pasti, yang harus diuji kebenarannya. Penelitian yang dilakukan penulis 

menggunakan hipotesis asosiatif  yaitu hipotesis yang ingin membuktikan ada atau 

tidaknya pengaruh antarvariabel. Kedua hipotesis tersebut adalah hipotesis nol (the 

null hypothesis) dan hipotesis alternatif (alternative hypothesis).  

Hipotesis nol merupakan hipotesis yang menunjukan tidak adanya korelasi 

antarvariabel, variabel bebas dan tidak terikat satu dengan lainnya. Berbeda dengan 

hipotesis alternatif, yang merupakan hipotesis yang menunjukan adanya hubungan 

antara variabel satu dengan lainnya.  

Dalam penelitian berjudul “Pengaruh Program 86 di NET TV terhadap 

Persepsi Penonton 86 di DKI Jakarta tentang Kinerja Polisi Lalu Lintas” ini 

memiliki korelasi sebab akibat ditunjukan dalam bagan berikut. 
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Bagan 2.2 Variabel Penelitian Pengaruh Program terhadap Persepsi  

 

 

 

Sumber: Kajian Penulis, 2018 

Berdasarkan bagan tertera, maka hipotesis penelitian ini adalah sebagai 

berikut:  

H0 : Tidak ada pengaruh terpaan program 86 di NET TV terhadap persepsi 

penonton 86 di DKI Jakarta tentang kinerja Polisi Lalu Lintas. 

Ha : Ada pengaruh terpaan program 86 di NET TV terhadap persepsi 

penonton 86 di DKI Jakarta tentang kinerja Polisi Lalu Lintas. 

2.4 Kerangka Berpikir 

Berdasarkan teori Kultivasi dari Gerbner, menonton televisi secara terus 

menerus dapat mengarahkan penontonnya pada pembentukan persepsi tentang 

realitas. Hal ini menandakan bahwa kekuatan televisi dalam pembentukan aspek 

kognitif pada pemirsanya masih efektif. Oleh sebab itu, beberapa program televisi 

menggunakan kekuatan televisi untuk membentuk persepsi penontonnya. Salah 

satunya program 86, yang menampilkan Polisi, terutama Polisi Lalu Lintas dengan 

citra positif.  Oleh sebab itu penelitian ini akan mengkaji sejauh apa terpaan 

program 86 dapat mempengaruhi persepsi penonton di DKI Jakarta terhadap kinerja 

Polisi Lalu Lintas. Berikut adalah kerangka berpikir penelitian ini. 

VARIABEL X 

TERPAAN 

PROGRAM  

    

DI INSTAGRAM 

VARIABEL Y  

PERSEPSI  
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Sumber: Kajian Penulis, 2018

Masalah Penelitian 

Kinerja polisi lalu lintas yang 

diperlihatkan di program 86 berbeda 

dengan kinerja polisi lalu lintas dalam 

realitas dan persepsi masyarakat.  

Teori Kultivasi (Gerbner) 

 

Menonton televisi secara berangsur- 

angsur mengarahkan keyakinan 

(persepsi) pada realitas yang dibentuk 

oleh televisi yang menimbulkan 

stereotip, distorsi dan selektif. 

Terpaan Program 86 Persepsi penonton 86 di 

DKI Jakarta tentang kinerja  

Polisi Lalu Lintas 

Indikator terpaan media 

(Rakhmat, 2012): 

1. Frekuensi 

2. Durasi 

3. Atensi 

Indikator persepsi (Walgito, 2003): 

1. Penyerapan/penerimaan (informasi 

yang didapatkan, dipilah dan dipilih) 

2. Pengertian (konsep yang diterima dan 

terbentuk) 

3. Pemahaman/penafsiran (pemaknaan 

yang diberikan terhadap informasi) 

4. Penilaian/evaluasi (penilaian terkait 

tayangan) 

Bagan 2.3 Kerangka Berpikir 

Apakah terdapat Pengaruh Program 86 

NET. TV terhadap Persepsi Penonton 

tentang Kinerja Polisi Lalu Lintas? 
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