
BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

 

2.1  Kajian pustaka 

• Review Penelitian terdahulu 

Dibawah ini merupakan beberapa paparan mengenai penelitian 

sebelumnya yang dijadikan referensi bagi penulis dalam melakukan 

penelitian ini : 

1. Opini Komunitas Band Indie Fluke Minimix mengenai Personel 

Band NOAH dalam Konser 5 Negara 2 Benua 

 Skripsi berjudul Opini Komunitas Band Indie Fluke Minimix 

mengenai Personel Band NOAH dalam Konser 5 Negara 2 Benua yang 

ditulis pada tahun 2013 oleh Dikky Rahmat dari Fakultas Ilmu 

Komunikasi Unisba jurusan Public Relations menjadi referensi penulis 

dalam membuat penelitian. Dalam skripsi dengan metode penelitian 

deskriptif tersebut mengangkat masalah tentang komunitas indie yang 

selalu bertentangan dengan personel band-band yang di rilis oleh mayor 

label seperti Musica, Naga Suara. Peneliti tersebut, ingin melihat 

bagaimana opini dari komunitas band indie Fluke Minix terhadap personel 

band NOAH rilisan mayor label Musica yang biasanya selalu 

bertentangan. Hasil atau kesimpulan penelitian tersebut komunitas band 

indie Fluke Minix respect terhadap personel band NOAH, bahkan pada 

saat live konser NOAH, komunitas Fluke Minimix sengaja mengadakan 
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nonton bersama, mengindikasikan pertentangan atau kontradiksi antara 

personel band mayor dengan personel band indie seakan-akan tidak ada 

lagi. Yang menjadi persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama 

menggunakan metode deskriptif dan membahas tentang opini. Pembeda 

dalam penelitian ini adalah teori opini yang digunakan dari Mict Weiss, 

yaitu tentang daya tarik personel band, pesan dalam musik, penampilan 

personel band, dan objek penelitian.  

 

2. Opini Tenant mengenai Kegiatan Marketing Public Relations yang 

Dilakukan oleh Urban Coulture Bandung 

 Skripsi berjudul Opini Tenant mengenai Kegiatan Marketing 

Public Relations yang Dilakukan oleh Urban Coulture Bandung yang 

ditulis pada tahun 2014 oleh Desy Yuliana Amerita dari Fakultas Ilmu 

Komunikasi Unisba jurusan Public Realtions menjadi referensi penulis 

membuat penelitian. Dalam skripsi dengan metode penelitian deskriptif 

tersebut mengangkat masalah mengenai kegiatan marketing PR di Urban 

Coulture sebagai concept store yang baru berdiri di Kota Bandung. Urban 

Coulture Concept Store ini masih sangat memerlukan dukungan dan 

kerjasamanya dari tenant-tenant yang menitipkan produk-produknya di 

Urban Coulture dengan bagi hasil sebesar 35% dari hasil penjualan. 

Namun demikian pada proses kerjasama tersebut terdapat beberapa 

keluhan yang dirasakan oleh beberapa tenant hingga memutuskan 

kerjasamanya karena penjualan produk tidak mengalami perkembangan 
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yang baik. Maka dari itu objek penelitian dalam skripsi ini yaitu tenant-

tenant yang masih bekerjasama, untuk mengetahui opininya mengenai 

kegiatan marketing PR di Urban Coulture Bandung dalam menarik minat 

konsumen. Yang menjadi persamaan dalam penelitian ini adalah sama-

sama menggunakan metode deskriptif dan membahas tentang opini. 

Pembeda dalam penelitian ini adalah fokus yang diteliti mengenai kegiatan 

marketing public relations. 

 

3. Opini Liverpudlian Terhadap Acara “One Stop Foot Ball di Trans 

7” 

 Skripsi berjudul Opini Liverpudlian Terhadap Acara “One Stop 

Foot Ball di Trans 7” yang ditulis pada tahun 2012 oleh M. Harris Hidayat 

dari Fakultas Ilmu Komunikasi Unisba jurusan Public Realtions menjadi 

referensi penulis membuat penelitian. Dalam skripsi dengan metode 

penelitian deskriptif tersebut mengangkat masalah mengenai suatu 

tayangan di televisi yang menayangkan program acara olahraga sepak bola 

“one stop football” di Trans 7, tentang ulasan-ulasan pertandingan, yang 

merupakan salah satu program untuk mencoba menggugah masyarakat 

Indonesia agar memahami klub-klub besar di Eropa itu seperti apa, dan 

dapat memberikan masukan yang baik kepada klub-klub yang ada di 

Indonesia agar persepakbolaan di Indonesia dapat berbenah demi 

kemajuan sepak bola. Liverpudlian adalah sebutan bagi para fans 

Liverpool. Liverpudlian merupakan sebuah komunitas yang mempunyai 
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loyalitas terhadap klub Liverpool Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mengetahui opini dari Liverpudlian mengenai penyajian pesan, intensitas 

acara, kredibilitas pembawa acara “one stop football” di Trans 7. Hasil 

atau kesimpulan penelitian tersebut dapat diketahui dari segini opini 

Liverpudlian mengenai tingkat penyajian pesan dalam acara “one stop 

football” lengkap. Intensitas acara menunjukan cukup dalam penayangan 

acaranya. Dan kredibilitas pembawa acara menunjukan menarik dalam 

membawakan acara “one stop football” di Trans 7. Yang menjadi 

persamaan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode deskriptif 

dan sama-sama meneliti tentang program acara olahraga yang tayang di 

televisi. Pembeda dalam penelitian sebelumnya objek penelitiannya adalah 

One Stop Football, sedangkan pada penelitian ini adalah Ultimate 

Fighting Championship. 

Perbandingan ketiga penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan 

peneliti saat ini dapat dilihat dalam table berikut : 

Tabel 2.1 
Perbandingan dengan Penelitian Terdahulu 

 
 

No 

 
 

Tinjauan 

 
Peneliti 

 
Tiara 

Rahmani 
Dikky 

Rahmat 
Desy Yuliana 

Amerita 
M. Harris 
Hidayat 

1 Judul 
Penelitian 

Opini 
Anggota 
Mixed 
Martial Arts 
White Tiger 
Mengenai 
Tayangan 
Olahraga 
Ultimate 

Opini 
Komunitas 
Band Indie 
Fluke 
Minimix 
mengenai 
Personel 
Band 
NOAH 

Opini Tenant 
mengenai 
Kegiatan 
Marketing 
Public 
Relations yang 
Dilakukan oleh 
Urban 
Coulture 

Opini 
Liverpudlian 
Terhadap 
Acara “One 
Stop Foot 
Ball di Trans 
7” 
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Fighting 
Championshi
p 

dalam 
Konser 5 
Negara 2 
Benua 

Bandung 

2 Metode 
Penelitian 

Metode 
Deskriptif 

Metode 
Deskriptif 

Metode 
Deskriptif 

Metode 
Deskriptif 

3 Hasil 
Penelitian 

Keyakinan, 
Nilai-nilai, 
dan 
Ekspektasi 
berada dalam 
kategori 
cukup, 
dimana 
responden 
menganggap 
bahwa 
tayangan 
UFC ini 
merupakan 
tayangan 
yang sudah 
sesuai dan 
tidak 
sepenuhnya 
berbau 
kekerasan, 
karena 
mengacu 
pada MMA 
de facto, 
tetapi  
memang ada 
baiknya bila 
tayangan di 
sosialisasikan 
kembali 
kepada 
masyarakat. 
 

Daya tarik : 
mayoritas 
responden 
meyatakan 
baik 
mengenai 
daya tarik 
dari 
personel 
band Noah. 
Pesan : 
mayoritas 
responden 
dikategorika
n baik 
mengenai 
pesan 
personel 
band Noah. 
Penampilan 
: mayoritas 
responden 
menyatakan 
baik 
mengenai 
penampilan 
personel 
band Noah. 

Kepercayaan : 
tenant cukup 
percaya 
mengenai 
kegiatan 
marketing PR 
di Urban 
Coulture 
Bandung. 
Sikap : tenant 
cukup senang 
mengenai 
kegiatan 
marketing PR 
di Urban 
Coulture 
Bandung. 
Persepsi : 
tenant cukup 
tepat mengenai 
kegiatan 
marketing PR 
di Urban 
Coulture 
Bandung. 

Penyajian 
Pesan : opini 
responden 
tentang 
penyajian 
pesan acara 
“one stop 
football” di 
Trans 7 
adalah baik. 
Intensitas 
acara : opini 
responden 
tentang 
intensitas 
acara “one 
stop football” 
di Trans 7 
adalah baik. 
Kredibilitas : 
opini 
responden 
tentang 
kredibilitas 
acara “one 
stop football” 
di Trans 7 
adalah baik. 

4 Persamaan Keseluruhan 
penelitian 
disini sama-
sama 
membahas 
tentang opini 

menggunak
an metode 
deskriptif 
dan 
membahas 
tentang 

Menggunakan 
metode 
deskriptif dan 
membahas 
tentang opini 

menggunaka
n metode 
deskriptif dan 
sama-sama 
meneliti 
tentang 
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opini program 
acara 
olahraga 
yang tayang 
di televisi 

5 Perbedaan Dengan 
penelitian 
lain 
perbedaannya 
lebih terfokus 
kepada objek 
penelitian 
yang menjadi 
focus 
penelitiannya 

Teori opini 
yang 
digunakan 
dari Mict 
Weiss, yaitu 
tentang 
daya tarik 
personel 
band, pesan 
dalam 
musik, 
penampilan 
personel 
band, dan 
objek 
penelitian. 

Fokus yang 
diteliti 
mengenai 
kegiatan 
marketing 
public 
relations. 

Objek 
penelitiannya 
adalah One 
Stop 
Football, 
sedangkan 
pada 
penelitian ini 
adalah 
Ultimate 
Fighting 
Championshi
p. 

 

2.2 Tinjauan Umum Opini 

2.2.1 Pengertian Opini 

 Opini jika diartikan secara ringkas berarti pendapat. Pendapat adalah 

pandangan seseorang terhadap sesuatu. Menurut Cultip dan Center dalam 

Sastropetro (1987), Opini adalah kecenderungan untuk memberikan respons 

terhadap suatu masalah atau situasi tertentu. Respons disini, berarti sesuatu yang 

sudah dikeluarkan pada diri seseorang. Opini hanya diwujudkan kalau ada suatu 

masalah yang “merangsang” seseorang untuk menanggapinya. Masalah tersebut 

bisa juga berarti situasi yang melekat atau menimpa dirinya (Nurudin, 2008:52). 

Opini adalah sesuatu yang dipikirkan atau diyakini dan dinyatakan orang tentang 

sesuatu yang kontroversial (Olii, 2007:54). 
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 Heryanto dan Ramaru (2013:61) mengemukakan bahwa, “Opini adalah 

suatu respons aktif terhadap stimulus suatu respons yang dikonstruksi melalui 

interpretasi pribadi yang berkembang dari dan menyumbang citra (image)”. Opini 

mempunyai tiga komponen yang biasanya ada di dalamnya, yakni keyakinan, 

nilai-nilai, dan ekspektasi. 

1. Keyakinan berkaitan dengan persepsi, merupakan sesuatu yang terkait erat 

dengan kognitif atau pikiran, yang merupakan aspek dari image pribadi 

dan interpretasi-interpretasi. 

 Credulity atau soal percaya atau tidak. Hal ini menyangkut apakah 

sesuatu yang diperbincangkan itu dipercaya atau justru sebaliknya. 

 Reliance, yakni tingkat pentingnya kepercayaan bagi seseorang. 

Apa yang sudah dipercayai oleh khalayak belum tentu langsung 

dianggapnya penting. Tingkat kepercayaan bagi seseorang 

memiliki keragaman. 

2. Nilai-nilai berkaitan erat dengan afeksi atau perasaan, isi dari image yang 

membantu seseorang dalam mengevaluasi dirinya sendiri ataupun 

lingkungannya. 

 Nilai-nilai kesejahteraan (walfare values). Apa yang dirasakan atau 

diupayakan didapat oleh khalayak, terutama dalam nilai 

kesejahteraan. 

 Nilai-nilai deferensi (deference values). Hal ini berkaitan erat 

dengan bagaimana opini dipertukarkan oleh sesama masyarakat. 
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Nilai deferensi ini mengacu pada asumsi dasar opini publik yang 

tidak pernah bermakna tunggal. 

3. Ekspektasi berkaitan dengan konatif atau kecenderungan, seringkali 

disamakan dengan impuls, keinginan, usaha keras atau striving. Dalam 

proses melakukan segala sesuatunya itu, manusia membuat estimasi baik 

secara sadar ataupun tidak sadar mengenai apa yang akan diperbuat, 

berdasarkan keyakinannya, untuk merealisasikan nilai-nilai yang 

dipegangnya. Melalui ekspektasi pribadi, kita mengkonstruk tindakan kita 

dengan membawa pengalaman masa lalu untuk digunakan di saat sekarang 

dalam rangka mengakses kemungkinan-kemungkinan yang akan datang. 

 

2.2.2 Macam-Macam Opini 

Menurut Emory S. Bogardus (Sunarjo, 1997:35) ada berbagai macam 

pendapat antara lain sebagai berikut : 

 

Gambar 2.1 

Emory S. Bogardus 

Personal Opinion 

Private Opinion 

Coalition Opinion 

Concencus Opinion 

General Opinion 

Majority Opinion 

Minority Opinion 

Group Opinion 
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Keterangan : 

• Personal Opinion : Penafsiran individual mengenai berbagai masalah di 

mana terhadapnya tidak terdapat suatu pandangan yang sama.  

• Public Opinion : Sesuatu pernyataan mengenai masalah yang 

kontroversial.  

• General Opinion : Iklim sosial dimana sebagian besar bersumber pada 

opini persona, opini kelompok demikian juga opini publik.  

• Private Opinion : Bagian dari opini persona yang tidak dinyatakan secara 

terbuka karena adanya alasan-alasan tertentu tersimpan secara pribadi 

dalam hati sanubari orang yang bersangkutan.  

• Group Opinion, terbagi menjadi dua yaitu : 

1. Minority Opinion : Suatu konklusi yang didukung oleh kurang dari 

separo jumlah anggota kelompok yang berkepentingan. 

2. Majority Opinion : Opini yang dinyatakan atau sedikit-dikitnya 

dirasakan oleh lebih dari setengah dari suatu kelompok atau sesuatu 

lingkungan.  

• Coalition Opinion : Penggabungan dari beberapa opini minoritas agar 

dapat mewujudkan suatu opini mayoritas sehingga terbentuk opini koalisi.  

• Concencus Opinion : Bentuk opini yang mempunyai kekuatan lebih dari 

opini mayoritas, terbentuk atas dasar mufakat dengan berdasarkan 

pertimbangan bersama sehingga tercapai kata sepakat. 
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2.2.3 Faktor yang Mempengaruhi Opini 

 Persepsi seseorang atau kelompok terhadap suatu fenomena dipengaruhi 

oleh latar belakang pengalaman-pengalaman masa lalu, nilai-nilai yang dianut, 

dan berita yang berkembang yang pada akhirnya membentuuk suatu opini. 

Menurut Rajecki (dalam Ruslan, 2007:68) menjelaskan lebih detail mengenai 

faktor-faktor yang mempengaruhi opini, yaitu : 

1. Komponen Affect (Perasaan atau Emosi) 

Komponen ini berkaitan dengan rasa senang, suka, sayang, takut, benci, 

sedih dan kebanggan hingga muak atau bosan terhadap sesuatu, sebagai 

akibat setelah melihat dan mendengarkannya. Komponen ini berdasarkan 

perasaan seseorang yang secara emosional melahirkan penilaian “baik” 

atau “buruk”. 

2. Komponen Behavior (Tingkah Laku) 

Komponen ini lebih menampilkan tingkah laku atau perilaku seseorang, 

misalnya bereaksi untuk memukul, menghancurkan, menerima, dan lain 

sebagainya. Komponen ini menggerakan seseorang secara aktif untuk 

melakukan “tindakan untuk berperilaku” atas suatu reaksi yang 

dihadapinya. 

3. Komponen Cognition (Pengertian atau Nalar) 

Komponen ini berkaitan dengan penalaran seseorang untuk menilai suatu 

informasi, pesan fakta, dan pengertian yang berkaitan dengan 

pendiriannya. 
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2.2.4 Pernyataan Opini 

 Opini dapat dinyatakan secara aktif maupun secara pasif. Opini dapat 

dinyatakan secara verbal, terbuka dengan kata-kata yang dapat ditafsirkan secara 

jelas, ataupun melalui pilihan-pilihan kata yang sangat halus dan tidak secara 

langsung dapat diartikan (konotatif). Opini dapat pula dinyatakan melalui 

perilaku, bahasa tubuh, raut muka, simbol, simbol, tertulis, pakaian yang 

dikenakan, dan oleh tanda-tanda yang tidak terbilang jumlahnya melalui referensi, 

nilai-nilai, pandangan, sikap, kesetiaan (Kasali, 1994:19). 

 Pada lapisan teratas, para psikolog mencatat yang disebut overt opinion 

yaitu opini yang dinyatakan secara verbal atau (lisan). Menurut Vincent Price, 

overt opinion merupakan “sentral data yang dikumpulkan oleh para peneliti dalam 

survey mengenai opini yang dilakukan melalui wawancara”. Selain itu opini dapat 

dinyatakan melalui diskusi informal, misalnya : melalui surat-surat kepada redaksi 

surat kabar secara tertutup, partisipasi pada suatu demonstrasi atau pernyataan 

pendapat, melalui pemogokan karyawan, dan sebagainya. Opini ini disebut Vincet 

sebagai convert opinion atau opini yang dinyatakan secara konotatif. 

 Memahami opini seseorang, apalagi opini publik bukanlah sesuatu yang 

sederhana. Opini sendiri mempunyai kaitan yang erat dengan pendirian (attitude). 

Menurut Abelson, opini mempunyai unsur sebagai molekul opini, yakni : 

- Belief (kepercayaan tentang sesuatu) 

- Attitude (apa yang sebenarnya dirasakan seseorang) 

- Perception (persepsi) 

(Sunarjo, 1997:88-89) 
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2.2.5 Perubahan Opini 

 Menurut Renald Kasali (dalam Ruslan, 2007:73), perkembangan opini 

individual menjadi opini publik, baik bersifat mendukung maupun menentang, 

secara garis besarnya melalui beberapa tahapan-tahapan : 

1. Proses Waktu 

Memerlukan proses waktu untuk membentuk konsensus atas masing-

masing individu, dan berapa lama waktu yang dibutuhkan sangat 

tergantung pada unsur emosi, kesamaan persepsi, kepercayaan atas suatu 

isu berita yang tengah berkembang (diekspos), tingkat pengalaman yang 

sama, dan hingga tindakan yang diambil oleh nara sumber berita. Biasanya 

berita yang menjadi liputan utama pada media massa menyangkut human 

interest, kasus-kasus menyangkut SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar 

Golongan) dan tindakan kejahatan. 

2. Cakupan (luasnya publik) 

Konsensus atas masing-masing individu terhadap pembentukan opini 

publik, biasanya berawal dari segmen yang paling minor (kecil), kemudian 

cepat atau lambat menjadi segmen mayor atau berkoalisi dengan 

kelompok yang lebih luas.  

3. Pengalaman masa lalu 

Khalayak (audience) pada umumnya pernah memiliki pengalaman 

terhadap isu tertentu yang sedang dibicarakan (diekspos). Makin intensif 

hubungan antara audience dan isu sebagai objek pembicaraan, maka 
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semakin banyak kesamaan pengalaman yang akan dirasakan oleh khalayak 

tersebut menjadi suatu Konsensus. 

4. Tokoh (aktor pelaku) 

Hampur setiap kasus termasuk di dalamnya kasus-kasus criminal yang 

terekspos keluar oleh media massa sudah pasti akan selalu ada “tokohnya” 

(actor), baik bersifat intelektual, politisi, eksekutif, tokoh keagamaan dan 

masyarakat yang dapat membentuk konsensus masyarakat. 

5. Media massa pembentuk opini publik 

Berita yang ditampilkan atau diekspos keluar oleh media massa 

merupakan cara efektif pembentukan opini publik atau masyarakat umum. 

Sudah dapat dipastikan bahwa setiap topik-topik berita yang 

dipublikasikan oleh berbagai media massa itu mengandung pembentukan 

opini. Salah satu kelebihan media cetak atau media TV swasta komersial 

adalah efek keserempakan (stimultanity effect) yang luar biasa dalam 

penyebaran publikasinya. Sehingga mampu menciptakan opini publik 

melalui proses yang relative singkat, dan menjangkau jumlah khalayaknya 

yang lebih besar serta tersebar di berbagai tempat dalam waktu yang 

bersamaan.  

 

2.3  Tinjauan Mengenai Opini Publik 

2.3.1  Pengertian Opini Publik 

 Opini publik terdiri dari dua komponen kata yaitu publik dan opini. Opini 

publik adalah kumpulan pendapat individu terhadap masalah tertentu yang 
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mempengaruhi suatu kelompok orang-orang (masyarakat). John Dewey 

mendefinisikan publik sebagai kelompok orang yang bersama-sama dipengaruhi 

oleh suatu kegiatan atau gagasan khusus. Cultip dan Center menyebutkan bahwa 

publik merupakan sebuah kata benda kolektif bagi suatu kelompok, sekelompok 

orang yang sama-sama terkait oleh suatu kepentingan yang sama dan 

menunjukkan perasaan yang sama (Soemirat dan Ardianto, 2008:105). 

 Menurut Assegaf dan Rukomy mengungkapkan bahwa lebih tepat jika 

orang menggunakan dengan istilah “opini publik”, sebagai pengganti dari kata 

“pendapat umum”, alasannya sebagai berikut : 

1. Istilah “pendapat umum” pada kamus bahasa Indonesia, bahwa kosa kata 
“dapat” berarti mendapat imbuhan awalan pen. Kata dapat, yaitu 
kemampuan untuk berbuat sesuatu (tangiable). 

2. Kata “umum” berarti luas, atau jemak dan tidak spesifik yang menunjuk 
kepada kelompok tertentu. 

3. Sebaliknya, istilah “publik”, lebih tepat dan mempunyai arti sempit yang 
mewakili kelompok atau khalayak tertentu/terbatas sebagai obyek 
sasarannya. 

4. Opini adalah serapan dari bahasa asing (opinion) merupakan tanggapan 
atau jawaban terbuka terhadap suatu persoalan yang dinyatakan 
berdasarkan kata-kata (intangible), baik dalam bentuk opini tertulis 
ataupun lisan. 
(Ruslan, 2007:65) 

 

2.3.2  Karakteristik Opini Publik 

 Irish dan Protho (dalam Soemirat dan Ardianto, 2008:106) menyatakan 

bahwa opini publik memiliki karakter tertentu yang dapat diukur mencakup tiga 

aspek sikap. Aspek sikap tersebut adalah : 

1. Ekspresi 
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Sikap yang tidak diekspresikan bukanlah opini publik, sebab sikap adalah 

predisposisi internal yang tidak bisa diobservasi secara langsung. Untuk 

menjadi aspek dari opini publik, sikap harus dikomunikasikan kepada 

orang lain. 

2. Persoalan (Issue) 

Adalah sesuatu hal yang menimbulkan pro dan kontra, setuju atau tidak 

setuju. Karena adanya pro dan kontra, suatu opini selalu mengenai objek 

yang dapat menimbulkan tanggapan yang menyenangkan atau yang tidak 

menyenangkan. 

3. Kemasyarakatan 

Opini publik lebih banyak bersangkutan dengan persoalan 

kemasyarakatan. Opini publik merupakan beberapa jenis komunikasi 

mengenai persoalan masyarakat, yang ditampilkan untuk menarik 

perhatian beberapa jenis orang dalam beberapa jenis kondisi, 

menimbulkan beberapa jenis efek. 

Berdasarkan pengertian diatas, maka munculnya opini publik merupakan efek 

komunikasi dalam bentuk pernyataan yang bersifat kontroversial dari sejumlah 

orang sebagai pengekspresian sikap terhadap masalah yang menyangkut 

kepentingan umum. 
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2.3.3  Cara Mengukur Opini Publik 

 Sebagai alat atau cara mengukur yang biasa dipergunakan dalam 

mengukur opini publik menurut teori, ada beberapa cara yang digunakan beberapa 

cara antara lain : 

1. Referendum (Plebisit) 

Suatu pemungutan suara yang sudah biasa kita dengar dilakukan oleh 

Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) dimana dalam hal ini dapat dilakukan 

langsung kepada rakyat atau pemuka-pemuka masyarakat atau secara tidak 

langsung dengan/melalui wakil-wakil rakyat (DPR). Dengan demikian 

dalam siding DPR kita dapat mengukur opini publik dengan syarat bahwa 

wakil-wakil rakyat itu benar-benar mewakili hati nurani rakyat. 

2. Melalui Media Massa (terutama Pers/surat kabar) 

Seperti yang kita ketahui surat kabar/pers selain memberitakan atau 

menyampaikan informasi tertentu juga membawa aspirasi suatu kelompok 

atau golongan tertentu. Inilah yang sering dinamakan opini dan biasanya 

kit abaca dalam tajuk suatu penerbitan (surat kabar, majalah, dan 

sebagainya). 

3. Sampling  

Opini publik dapat juga diukur secara sampling, dengan cara mengambil 

sampel antara lain dengan memilih beberapa orang yang dianggap dapat 

mewakili suatu daerah tertentu. 

4. Polling System 

Polling dapat dilakukan secara lisan dan tertulis. 
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5. Public Research 

Metode ini mengukur opini publik dengan cara lisan, kepada responden 

ditanyakan atau diajukan pertanyaan-pertanyaan lisan. Pertanyaan secara 

lisan ini intensitasnya tinggi sebab jawaban responden secara spontan 

tanpa dibuat-buat. Contoh yang paling popular adalah buku yang berjudul 

: “Pers bertanya bang Ali Menjawab”. Ini merupakan kumpulan 

wawancara wartawan dengan Bang Ali (Ali Sadikin mantan Gubernur 

DKI) (Sunarjo, 1997:78-79). 

 

2.3.4  Proses Pembentukan Opini Publik 

 Proses pembentukan opini publik menurut Reed H. Blake (2005:123) : 

Left                                                              Right 

 

Gambar 2.2 

Keterangan : 

• Right (kanan) : situasi pembentukan opini publik. 

• Left (kiri) : situasi ketika opini publik telah terbentuk. 
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Opini publik timbul karena adanya mass sentiment (pendapat-pendapat dalam 

masyarakat). 

1) Dengan adanya mass sentiment kemudian berlanjut kepada isu tentang 

masalah yang kontroversial, yang menyangkut kepentingan orang banyak. 

2) Setelah isu-isu timbul maka akan terjadi publik yang bereaksi (timbul 

publik secara spontan) terhadap suatu masalah yang menyangkut 

kepentingannya. 

3) Setelah terbentuknya publik, maka dalam publik tersebut akan terjadi 

diskusi sosial secara spontan dimana diskusi terjadi bisa secara fisik atau 

pun tidak, kemudian dari diskusi-diskusi tersebut akan timbul suatu 

pemufakatan bersama (consensus). 

4) Batas proses pembentukan dengan saat terbentuknya opini publik (Public 

Opinion Situation). 

5) Setelah terjadi diskusi-diskusi dan terbentuk suatu consensus 

(pemufakatan bersama) maka terbentuklah opini publik. 

6) Adanya opini yang mudah berubah dan diubah, sehingga dapat 

menimbulkan mass sentiment kembali. 

7) Akibat adanya mass sentiment kembali baik yang baru maupun yang lama, 

akhirnya akan menimbulkan isu-isu lagi. 

8) Opini publik timbul karena adanya mass sentiment (pendapat-pendapat 

dalam masyarakat). 
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Menurut Ferdinand Tonies dalam karyanya Die Offentlichen Meinug, 

pembagian opini publik terbagi ke dalam tiga tahap, yakni : 

a. Die Luftarigen Position 
Pada tahap pertama opini publik masih semrawut, seperti angin. 
Sebab, masing-masing pihak mengemukakan pendapatnya 
berdasrkan pengetahuan, pengalaman dan faktor lain yang melekat 
pada dirinya. 

b. Die Fleissigen Position 
Tahap kedua opini publik sudah menunjukkan kearah pembicaraan 
lebih jelas dan bisa dianggap bahwa pendapat-pendapat tersebut 
mulai mengumpul kearah tertentu serta jelas. 

c. Die Festigen Position 
Tahap ketiga yang menunjukkan bahwa pembicaraan dan diskusi 
telah mantap dan suatu pendapat telah terbentuk dan siap untuk 
dinyatakan. Dengan kata lain siap untuk diyakini kebenarannya 
setelah melalui perdebatan dan perbedaan pendapat yang tajam. 

  (Nurudin, 2008:56) 

 Dari tiga tahapan opini publik di atas dapat dibayangkan bahwa dalam 

proses itu telah timbul pro dan kontra. Semua itu disebabkan oleh pemikiran 

dan pengalaman masing-masing orang yang berada di dalam publik. 

Disamping itu, sifat orang yang berbeda-beda dan kemampuan untuk 

mengutarakan opini. Setelah berada dalam tahap ketiga, pendapat yang 

dinyatakan atau diekspresikan tidak ditentang. Keadaan tersebut 

menggambarkan seolah-olah ada kesepakatan. 

 

2.4  Televisi sebagai Salah Satu Bentuk Komunikasi Massa 

2.4.1  Pengertian Televisi 

 Televisi adalah sebuah media telekomunikasi yang terkenal sebagai 

penerima siaran gambar bergerak serta suara, baik itu yang monokrom (hitam 

putih) maupun warna. Televisi juga dapat diartikan sebagai kotak televisi, kata 
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“televisi” merupakan gabungan dari kata tele (jauh) dari bahasa Yunani dan visio 

(penglihatan dari bahasa latin). Sehingga televisi dapat diartikan sebagai 

telekomunikasi yang dapat dilihat dari jarak jauh. Penemuan televisi disejajarkan 

dengan penemuan roda, karena penemuan ini mampu mengubah peradaban dunia. 

Di Indonesia “televisi” secara tidak formal disebut dengan TV, tivi, teve atau tipi 

(Effendy, 2003:190). 

 

2.4.2  Program Televisi 

 Pengertian program ialah berasal dari bahasa inggris, “programme” atau 

“program” yang artinya rencana atau acara. Jadi program adalah segala hal yang 

ditampilkan oleh stasiun penyiaran untuk memenuhi kebutuhan audiensnya 

(Morissan, 2005:222). 

Format acara televisi adalah sebuah perencanaan dasar dari suatu konsep 

acara televisi yang akan menjadi landasan kreatifitas dan desain produksi yang 

akan terbagi dalam berbagai kriteria utama yang disesuaikan dengan tujuan dan 

target pemirsa acara tersebut (Naratama, 2006:63). 

1. Fiksi (Drama)  

Format acara televisi 

dibedakan menjadi 3, yakni:  

Sebuah format acara televisi yang diproduksi dan dicipta 

melaluiproses imajinatif kreatif dari kisah-kisah drama atau fiksi 

yangdirekayasa dan dikreasi ulang. Format yang digunakan 

merupakaninterpretasi kisah kehidupan yang diwujudkan dalam suatu 

runtutancerita dalam sejumlah adegan. Adegan-adegan tersebut akan 
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menggabungkan antara realitas kenyataan hidup dengan fiksi atau 

imajinasi khayalan para kreatornya. Sebagai contoh, antara lain : drama 

percintaan, tragedi, horor, komedi, legenda, aksi, dan sebagainya. 

2. Nonfiksi 

3. Berita dan Olahraga 

Sebuah format acara televisi yang diproduksi dan dicipta melalui 

pengolahan imajinatif kreatif dari realitas kehidupan sehari-hari tanpa 

harus menginterpretasi ulang dan tanpa harus menjadi dunia khayalan. 

Format nonfiksi bukan merupakan runtutan cerita fiksi dari setiap 

pelakunya. Untuk itu, format-format program acara nonfiksi merupakan 

sebuah runtutan pertunjukan kreatif yang mengutamakan unsur hiburan 

yang dipenuhi dengan aksi, gaya, dan musik. Contoh : talk show, konser 

musik, variety show, dll. 

Sebuah format acara televisi yang diproduksi berdasarkan 

informasi dan fakta atas kejadian dan peristiwa yang berlangsung pada 

kehidupan sehari-hari. Format ini memerlukan nilai-nilai faktual dan 

aktual yang disajikan dengan ketepatan dan kecepatan waktu dimana 

dibutuhkan sifat liputan yang independent. Terbagi menjadi 3, yakni 

hard news, soft news, dan feature news (Naratama, 2006:65). 

 

 Menurut Jefkins dalam Effendy (2002:108) televisi memiliki  

program acara televisi, yang terdiri dari: 

a. Buletin berita nasional, seperti: siaran berita atau bulletin berita 
regional yang dihasilkan oleh stasiun-stasiun televisi swasta lokal. 
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b. Liputan-liputan khusus yang membahas tentang berbagai masalah 
aktual secara lebih mendalam. 

c. Program-program acara olahraga, baik olahraga di dalam atau di 
luar ruangan, yang disiarkan langsung atau tidak langsung dari 
dalam negeri atau luar negeri. 

d. Program acara mengenai topik khusus yang bersifat informatif, 
seperti: acara memasak, berkebun, dan acara kuis. 

e. Acara drama, terdiri dari: sinetron, sandiwara, komedi, film, dan 
lain sebagainya. 

f. Acara musik, seperti konser musik pop, rock, dangdut, klasik, dan 
lain sebagainya. 

g. Acara bagi anak-anak, seperti: film kartun. 
h. Acara keagamaan, seperti: siraman rohani, acara ramadhan, acara 

natal, dan lain sebagainya. 
i. Program acara yang membahas tentang ilmu pengetahuan dan 

pendidikan. 
j. Acara bincang-bincang atau sering disebut talkshow. 

 

2.5  Teori Uses and Grafitications 

 Teori uses and grafitications lebih menekankan pada pendekatan 

manusiawi dalam melihat media massa. Artinya manusia mempunyai otonomi, 

wewenang untuk memperlakukan media. Menurut pendapat teori ini, konsumen 

media mempunyai kebebasan untuk memutuskan bagaimana (lewat media mana) 

mereka menggunakan media dan bagaimana media itu akan berdampak pada 

dirinya (Nurudin, 2007:192). 

 Elihu Katz, jay G. Blumer dan Michael Gurevitch (dalam Rakhmat, 

2005:205) menjelaskan mengenai asumsi dasar dari teori uses and grafitications 

yaitu : 

1. Khalayak dianggap aktif, artinya sebagian penting dari penggunaan media 
massa diasumsikan mempunyai tujuan. 

2. Dalam proses komunikasi massa banyak inisiatif untuk mengaitkan 
pemuasan kebutuhan dengan pemilihan media terletak pada anggota 
khalayak. 

3. Media massa harus bersaing dengan sumber-sumber lain untuk 
memuaskan kebutuhannya. Kebutuhan yang dipenuhi media hanyalah 
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bagian dari rentangan kebutuhan manusia yang lebih luas. Bagaimana 
kebutuhan ini terpenuhi melalui konsumsi media amat tergantung pada 
perilaku khalayak yang bersangkutan. 

4. Banyak tujuan pemilih media massa disimpulkan dari data yang diberikan 
anggota khalayak, artinya orang dianggap cukup mengerti untuk 
melaporkan kepentingan dan motif pada situasi-situasi tertentu. 

5. Penilaian tentang arti cultural dari media massa harus ditangguhkan 
sebelum diteliti terlebih dahulu. 
 

Dengan kata lain, pengguna media itu adalah pihak yang aktif dalam proses 

komunikasi. Pengguna media berusaha untuk mencari sumber media yang paling 

baik dalam usaha memenuhi kebutuhannya. Artinya teori uses and grafitications 

mengasumsikan bahwa pengguna mempunyai pilihan alternatif untuk memenuhi 

kebutuhannya. 

 Teori uses and gratifications beroperasi dalam beberapa cara yang bisa 

dilihat dalam bagan dibawah ini: 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 

Lingkungan Sosial 
: 
 
1. Cirri-ciri 

demografis 

2. Afiliasi kelompok 

   
 

Kebutuhan 
Khalayak : 
 
1. Kognitif 

2. Afektif 

3. Integratif 
personal 

4. Integratif sosial 

5. Pelepasan 
 

Sumber pemuas 
kebutuhan yang 
berhubungan 
dengan non 
media: 
 
1. Keluarga, 

teman-teman 

2. Komunikasi 
interpersonal 

  

 
 
Penggunaan 
Media Massa : 
 
1. Jenis-jenis 

media (SK, 
Majalah, Radio, 
TV dan film) 

2. Isi media 

3. Terpaan media 

4. Konteks sosial 
dan terpaan 

 

Pemuasan Media  
(fungsi) : 
 
1. Pengamatan 

lingkungan 

2. Diversi/hiburan 

3. Identitas personal 

4. Hubungan sosial 
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 Kebutuhan kognitif adalah kebutuhan yang berkaitan dengan peneguhan 

informasi, pengetahuan, dan pemahaman mengenai lingkungan. Kebutuhan ini 

didasarkan pada hasrat untuk memahami dan menguasai lingkungan, juga 

memuaskan rasa penasaran kita dan dorongan untuk penyelidikan kita. Kebutuhan 

afektif adalah kebutuhan yang berkaitan dengan peneguhan pengalaman-

pengalaman yang estetis, menyenangkan dan emosional. Kebutuhan pribadi 

secara integrative adalah kebutuhan yang berkaitan dengan peneguhan 

kredibilitas, kepercayaan, stabilitas, dan status individual. Sosial secara integrativ 

adalah kebutuhan yang berkaitan dengan peneguhan kontak dengan keluarga, 

teman, dan dunia. Hal tersebut didasarkan pada hasrat untuk berafiliasi. 

Kebutuhan pelepasan yang berkaitan dengan upaya menghindarkan tekanan, 

ketegangan dan hasrat akan keanekaragaman (Effendy, 2003:294). 

 

2.6  Mixed Martial Arts 

 Mixed Martial Arts atau biasa disingkat MMA adalah salah satu olahraga  

bela diri modern yang menggabungkan berbagai macam bela diri menjadi satu. 

mixed martial arts memiliki aturan yang lebih bebas dari bela diri lain. Mixed 

martial arts memperbolehkan pukulan, tendangan, bantingan, kuncian, bahkan 

lutut dan sikut juga diperbolehkan. Hal ini yang menjadi daya tarik tersendiri bagi 

mixed martial arts. Banyak atlet dan petarung dari latar belakang diri yang 

berbeda bertarung dan menentukan siapa yang lebih hebat dalam ajang mixed 

martial arts. 
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 Organisasi mixed martial arts pertama di dunia adalah Ultimate Fighting 

Championship atau lebih dikenal dengan singkatan UFC. UFC pada awalnya  

mempertemukan berbagai petarung dari berbagai bela diri yang berbeda untuk  

mengetahui bela diri mana yang paling hebat dan efektif. Tidak ada batasan berat  

badan sehingga banyak pertarungan yang tidak seimbang antara petarung besar 

dan petarung kecil. Setelah berlangsung sekian waktu, banyak petarung yang 

mengadopsi gaya  bertarung dari bela diri lain, terutama juijitsu yang akhirnya 

membentuk cabang  bela diri baru yaitu mixed martial arts yang dipertontonkan 

UFC saat ini. 

 Mixed martial arts saat ini telah berkembang menjadi salah satu olahraga 

baru yang popular. Mixed martial arts juga disebut sebut sebagai olah raga yang 

paling cepat berkembang di seluruh dunia. Di Indonesia keberadaan mixed martial 

arts juga mulai popular seiring dengan munculnya tempat-tempat latihan olahraga 

modern yang memadukan berbagai ilmu dari cabang beladiri. Selain untuk 

beladiri, mixed martial arts juga dapat menyehatkan badan dan membentuk tubuh 

bagi yang sedang fitness. Keamanan pada olahraga mixed martial arts sekarang 

juga diperketat dengan pemakaian sarung khusus mixed martial arts dan 

standarisasi aturan yang ditetapkan UFC, sehingga  semakin  banyak orang yang 

tertarik untuk  mempelajari mixed martial arts. 

Teknik-teknik dasar dalam mixed martial arts : 
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1.     Pertarungan berdiri (Stand fighting) 

Pada pertarungan berdiri mirip seperti muay thai yang menggunakan  pukulan dan 

tendangan. Namun teknik-teknik baru seperti sikut lutut dan tendangan berputar 

juga ada di mixed martial arts. 

2.     Pertarungan lantai (Ground fighting) 

Pertarungan lantai biasanya sedikit pukulan dan tendangan namun lebih kepada 

gulat, cengkraman, dan kuncian. Ini lah yang membedakan mixed martial arts 

dengan muay thai atau kick boxing. Banyak atlit yang ahli di pertarungan lantai 

sehingga menang dari lawan yang jauh lebih kuat. Seiring dengan perkembangan 

mixed martial arts, pertarungan lantai menjadi salah satu kunci kemenangan yang 

harus dikuasai seluruh peserta mixed martial arts. (Diolah dari sumber : 

http://raniartad.blogspot.com/2015/01/semua-tentang-mixed-martial-arts.html 

diakses 31 Maret 2015, pukul 21.00 WIB) 
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