
 

 

ABSTRAK  

Retno Nur Hidayati, Persepsi Mahasiswa Pada Tayangan Youtube Narasi Tv Program Buka 

Mata (Studi Pada Anggota (Forum Komunikasi Pers Mahasiswa Bandung) FKPMB Sebagai 

Pemirsa Acara Narasi Tv ) 

 

 Saat ini media terus berkembang, banyak platform baru untuk menyebarluaskan berita 

salah satunya melalui youtube. Ada banyak channel youtube yang merambah dalam konten 

berbasis video berita bahkan penonton nya sudah melebihi penonton televisi. Karena 

jangkauannya yang lebih luas serta sajian berita yang akurat, disertai bukti gambar yang lebih 

menarik untuk disaksikan. Salah satunya yakni Narasi Tv program buka mata yang lebih 

mengedepankan tayangan berita investigasi melalui platform youtube. 

 Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui persepsi mahasiswa pada tayangan 

youtube Narasi Tv dilihat dari proses atensi atau pemberian perhatian terhadap gaya bahasa yang 

digunakan dalam menyampaikan berita pada program buka mata di Narasi Tv. Kemudian proses 

interpretasi tentang isi tayangan dari program Narasi Tv buka mata, serta untuk mengetahui 

reaksi informan dari apa yang didapatkan setelah menonton tayangan Narasi Tv program buka 

mata   

 Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif, sehingga hasil 

penelitian dituliskan berdasarkan konstruksi yang terjadi di lapangan berdasarkan fakta yang 

telah di paparkan oleh informan. Sementara pendekatan kontruktivisme adalah pendekatan yang 

digunakan dalam penelitian ini. Metode dan pendekatan ini digunakan karena sifat masing-

masing informan bervariasi sehingga perlu ada penjelasan dalam bentuk kalimat yang 

mendukung dengan data yang sudah diperoleh. Informan pada penelitian ini dpilih menggunakan 

teknik purposive sampling yaitu dipilih secara sengaja berdasarkan kriteria yang sudah peneliti 

tentukan.  

 Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori persepsi yang diungkapkan oleh 

Alex Sobur. Dalam teori ini, proses persepsi terdiri atas tiga komponen utama, yaitu atensi atau 

pemberian perhatian, interpretasi dan reaksi. Atensi atau pemberian perhatian merupakan 

penyaringan oleh indra terhadap rangsangan yang diterima. Interpretasi merupakan proses 

pengorganisasian informasi sehingga dapat diartikan oleh seseorang. Reaksi merupakan bentuk 

tingkah laku yang terjadi ketika proses atensi dan interpretasi telah dilakukan.  

 Hasil penelitian Persepsi Mahasiswa Pada Tayangan Youtube Narasi Tv Program Buka 

Mata ini terdiri dari tiga tahapan. Pertama proses atensi atau pemberian perhatian menunjukan 

jika informan atau mahasiswa FKPMB memilki perhatian terhadap gaya bahasa yang digunakan. 

Narasi Tv cenderung menggunakan gaya bahasa yang lebih sastrawi yang mengandung kritik 

pedas didalamnya. Kedua dalam proses interpretasi informan mengaku jika narasi mampu 

menjadi media alternative pemecahan masalah yang konstruktif. Meskipun sebagain informan 

lainnya menyebut jika Narasi Tv hanya memberikan informasi saja. ketiga dalam proses reaksi , 

setelah menyaksikan tayangan Narasi Tv, informan menjadi lebih peka terhadap isu yang sedang 

beredar dan cenderung ingin mengetahui secara lebih lanjut. Informan merasa jika Narasi Tv 

playlist buka mata telah mampu menjawab pertanyaan public secara umum, yang sesuai dengan 

data dan fakta yang ada.     
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