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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

  Pada era globalisasi saat ini intensitas kebutuhan akan informasi menjadi 

sangat meningkat dan memiliki tempat sangat penting. Media massa memiliki 

peran yang sangat besar dalam kehidupan manusia. Media massa mampu 

menghadirkan informasi yang beragam. Dalam kehidupan manusia tentu 

membutuhkan informasi. Maka dari itu peran media massa sangat nyata dan vital 

dalam kehidupan. Salah satu media massa yang banyak diminati oleh masyarakat 

adalah Televisi. Dikarenakan televisi memiliki kelebihan pada audio-visualnya 

yang bisa menampilkan gambar dan warna serta dilengkapi dengan suara, 

Sehingga televisi merupakan salah satu media massa yang sangat berpengaruh dan 

sangat diminati oleh masyarakat. Sesuai dengan perkembangannya televisi juga 

menjadi salah satu media hiburan.  

  Sebagai salah satu media komunikasi massa televisi memiliki fungsi pokok 

sebagai media penyampai informasi, pendidikan dan hiburan. Dengan berbagai 

macam program televisi seperti news, infotaiment bahkan talkshow mampu 

memberikan informasi untuk khalayak. Selain memberikan informasi televisi juga 

bermanfaat sebagai sarana edukasi khususnya bagi para pelajar dan anak-anak 

yang dalam masa perkembangan. Acara-acara seperti kuis, program bimbingan 

rohani dan talkshow pendidikan atau pengetahuan lain sangat berguna bagi 
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masyarakat. Persaingan ketat dalam menyuguhkan program yang kreatif dan 

inovatif untuk bisa menarik minat penonton dari berbagai kalangan. 

 Saat ini di beberapa stasiun televisi indonesia kerap dipenuhi dengan acara-

acara sinetron, acara hiburan yang tidak semua acara hiburan tersebut layak 

ditonton. Acara infotaiment yang isinya membicarakan para artis artis, acara kuis 

yang memotifasi orang untuk mendapatkan kekayaan dan program acara yang 

sedang populer belakangan ini yaitu acara reality show, dimana program ini 

menyajikan realitas kehidupan sehari-hari dan melibatkan serangkaian kejadian 

nyata kejadian nyata tanpa direkayasa.Namun pada perkembanganya saat ini 

banyak acara bertajuk reality show menampilkan kenyataan yang dimodifikasi. Hal 

ini tentu menunjukan bahwa fungsi lain media massa selain fungsi hiburan, yaitu 

fungsi informasi (to inform), fungsi pendidikan (to educate) telah dikesampingkan.  

  Televisi saat ini merupakan media massa yang banyak dikenal oleh 

masyarakat dan memiliki pengaruh yang luar biasa terhadap khalayak. 

(Riswandi,2009:9-10). Mayoritas penduduk dinegara berkembang seperti dinegara 

indonesia  memanfaatkan televisi sebagai sarana hiburan dan informasi. Baik 

secara langsung maupun tidak langsung pasti memberikan pengaruh besar terhadap 

perubahan kehidupan dimasyarakat. Kehidupan sosial masyarakat yang semula 

biasa saja berubah cepat menjadi modern akibat modernisasi yang di bawa oleh 

televisi. Pengaruh televisi menjadi sangat besar terhadap pola pikir maupun sikap 

masyarakat. Televisi bisa menghibur, bisa membuat sesuatu yang salah dianggap 

benar oleh publik. Televisi bisa juga membunuh karakter seseorang dan jika di 
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lihat dari segi positifnya bisa juga membuat masyarakat pintar, kritis. Dampak 

positif dari televisi adalah televisi sebagai sarana edukasi dan informasi mampu 

membuka wawasan berfikir pemirsa untuk menerima dan mengetahui kejadian 

yang berbeda di lingkungan masyarakat.  (Kuswandi,1996:94) 

  Program talkshow merupakan salah satu dari sekian banyak  variasi acara 

televisi. Bentuk acara ini berupa suatu perbincangan yang menampilkan 

pembicaraan atau narasumber, dan ada presenter yang membahas permasalahan. 

Berbagai tayangan talkshow di televisi mempunyai ciri dan tema yang berbeda. 

Hal ini disebabkan karena pemirsa meliliki kebutuhan informasi yang sangat 

beragam, tema-tema yang di angkat dalam setiap talkshow bisa bermacam-macam. 

Ada tema tentang life style, permasalahan keluarga, serta berbagai fenomena sosial 

lainya.  Dalam sebuah acara talkshow seorang presenter harus mampu menggali 

atau mengeksploitasi tema agar menjadi sebuah pembicaraan yang bukan hanya 

menarik tetapi juga informatif, namun tidak terlepas dari peran nara sumber 

sebagai seorang yang lebih memahami  permasalahan. Sehingga setidak tidaknya 

ada solusi, masukan yang bisa didapat dari acara ini, sedangkan setiap stasiun 

televisi mempunyai cara tersendiri dalam mengemas sebuah tayangan talkshow. 

 Talkshow menurut Antonius darmanto (1998:22) adalah acara 

perbincangan dengan tukar menukar pendapat, dimana pemimpin acara dapat 

mengatur dan bertindak mengambil peranan aktif  tanpa menarik kesimpulan yang 

kadang - kadang acaranya diselingi hiburan oleh para peserta atau pemimpin acara 

itu sendiri. Sedangkan menurut Naratama (2004:23) talkshow atau acara dialog 
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yang isinya dialog atau debat atau adu argumentasi secara blak-blakan dengan 

dipandu oleh presenter yang bisa menguasai topik yang dibicarakan. Jadi 

talkshow  dapat disimpulkan sebagai perbincangan atau Tanya jawab mengenai 

topic yang sedang dibahas oleh pemandu acara terhadap bintang tamu.   

Di era modern ini banyak televisi swasta mulai lebih kreatif, interaktif, 

variatif. Para pemirsa bisa langsung bertanya baik secara langsung via telepon 

maupun lewat media sosial, seperti twitter dan fanpage resmi yang sudah 

disediakan. Dalam mengemas program-program talkshow untuk mencari 

perolehan rating. Saat ini hampir semua stasiun televisi seperti  TVone, RCTI, 

MetroTV, Antv, TransTV dan Trans7 memiliki program talkshow yang membahas 

masalah-masalah yang sedang menjadi trend dikalangan masyarakat. Informasi 

kesehatan sering ditayangkan melalui media televisi, baik televisi swasta maupun 

milik pemerintah. Acara ini mendapat respon yang cukup baik dari pemirsa. Hal 

ini bisa dilihat dari semakin banyaknya stasiun televisi yang menyuguhkan acara 

talkshow. Tayangan Talkshow seperti ini ternyata banyak di gemari oleh 

masyarakat di indonesia dari berbagai kalangan mulai dari remaja sampai dewasa. 

 Salah satu acara talkshow yang merebut perhatian khalayak adalah acara 

talkshow kesehatan “dr.Oz Indonesia”. Setelah sukses di sejumlah negara kini 

program The dr.Oz Show hadir di indonesia dan di beri nama “dr.Oz Indonesia”. 

Acara talkshow dr.oz indonesia adalah sebuah tayangan talkshow yang membahas 

seputar dunia kesehatan yang dikemas atraktif dan menghibur, sehingga tidak 

terkesan membosankan. Dalam acara ini menghadirkan tema-tema mengenai 
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kesehatan dengan multi topik. Program yang dibuat versi lokal ini menjadi hits di 

indonesia. Karena acara ini memberikan sebuah topik kesehatan yang handal, 

dapat dipercaya dengan sumber yang terpercaya untuk pemirsa sehingga dapat 

dijadikan sebagai panutan. Topik-topik yang diangkat dalam acara ini ialah 

mengenai gaya dan pola hidup yang sehat dan berbagai isu terkini, berdasarkan 

pengalaman pada narasumber maupun opini dari para pakar dibidangnya yang 

akan memberikan informasi pengobatan mulai dari bagaimana mencegahnya 

sampai mengobati penyakitnya.  

Berikut ini adalah acara talkshow televise favorid dan terbaik pilihan 

masyarakat, berdasarkan Premier Blogger September 2013 : 

Tabel 1.1 Chat Acara Talkshow 

 

Acara talkshow kesehatan ini mulai diputar di stasiun televisi indonesia 

TransTv pada 27 dan 28 April 2013, Hadir dua kali dalam seminggu setiap Sabtu 

dan Minggu pukul 15.45WIB dan berubah jam tayang menjadi pukul 15.00 – 

16.00 WIB. Meskipun terbilang program baru tapi acara ini banyak diminati oleh 

public, terbukti ada 253 ribu Followers di twitter dr.Oz Indonesia. Dalam acara ini 

menampilkan topik acara dengan tema yang update. Dengan menghadirkan dokter 

No 
Program Acara Televisi 

 

1 Hitam Putih (Talk Show Entertainment, Trans 7) 

2 Dr. Oz Indonesia (Talk show ,Feature And Lifestyle Program, Trans TV) 

3 Mario Teguh “Golden Ways” (Talk show Spirit Program, Metro TV) 

4 Kick Andy (Talk Show News, Metro TV) 

5 Show Imah (Talk Show Entertainment, Trans TV) 

6 Apa Kabar Indonesia – Pagi Dan Malam (Talk Show News, TV One) 

7 Bukan Empat Mata (Talk Show Entertainment, Trans 7) 

8 Sudut Pandang – With Fifi Aleyda Yahya (Talk Show News, Metro TV) 
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sebagai narasumber sesuai dengan tema yang akan dibahas, tentunya dokter yang 

ahli sesuai dengan topik pada saat acara berlangsung. Tokoh yang menjadi 

narasumber dalam acara ini bukan hanya dokter yang ahli dalam bidang tersebut, 

tetapi bisa juga dari masyarakat yang mempunyai pengalaman sesuai dengan topik 

yang sedang menjadi pembicaraan. Selain menghadirkan tokoh penting sebagai 

narasumber, acara ini juga  menghadirkan mahasiswa dari berbagai universitas  di 

indonesia untuk menjadi audience yang nantinya akan bertanya langsung 

mengenai topik yang sedang dibicarakan. Bukan mahasiswa saja tetapi juga 

menghadirkan kumpulan Guru dan kalangan aparat, Aktifis artis dan lain 

sebagainya. Pada waktu tertentu acara Talkshow ini juga mengunjungi Universitas 

– Universitas di indonesia. Seperti yang akan diadakannya Seminar Nasional 

kesehatan di Umm Dome, pada Minggu 22 desember 2013, dengan menghadirkan 

nara sumber dr.Ryan Thamrin dari dr.oz Indonesia. 

 Dalam acara ini audiens di studio dan di rumah berkesempatan bertanya 

langsung kepada dr.Ryan Thamrin seputar kesehatan,baik menyangkut topik yang 

sedang dibahas saat acara berlangsung maupun pertanyaan pribadi di luar tema 

yang sedang dibahas saat itu. Untuk audiens yang tidak berada di studio bisa 

bertanya melalui akun twitter(@droz_ttv)dan email(dr.ozindonesia@transtv.co.id) 

resmi yang disediakan. Pertanyaan yang dikirimkan di twitter dan email akan di 

bacakan dan dijawab langsung saat acara ditayangkan. 

 Acara Talkshow kesehatan Dr.Oz Indonesia ini dinyatakan sebagai 

program televisi yang  berkualitas. Acara ini menarik untuk diikuti dan tidak 
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kaku. Tema pembicaraan seputar kesehatan dan gaya hidup sehat cukup menarik. 

Dalam acara ini juga akan mengungkap problematika kesehatan dengan konsep 

yang mudah dipahami.  

Contoh fenomena yang terjadi dimasyarakat khususnya di Desa 

Tempurrejo, adalah adanya pergeseran life style atau mulai tersentuh gaya hidup 

modern. Dengan mengadopsi gaya hidup yang kurang sehat, seperti mulai 

mengenal makan cepat saji Burger, French Fries yang banyak dijual di depan mini 

market Indomart dan Alfamart. Mengkonsumsi makanan yang tinggi lemak serta 

makanan instant yang banyak mengandung pengawet, dan itu semua tidak 

diimbangi dengan olahraga. Mayoritas dari mereka jarang dan malas 

memeriksakan kesehatanya sebelum sakitnya parah. Padahal banyak cara untuk 

mendapatkan informasi seputar kesehatan. 

dr.Oz Indonesia dirancang untuk memberikan inspirasi bagi para 

penontonya dengan tayangannya yang atraktif. Sehingga berbeda dengan acara 

talkshow kesehatan lainnya dengan tujuan acara ini bisa memberikan wawasan 

dan inspirasi untuk masyarakat agar lebih memperhatikan kesehatanya dengan 

merubah dan menjaga gaya hidupnya agar lebih baik. Misalnya mereka yang 

selalu mengabaikan kesehatan dan selama ini menjalankan gaya hidup yang 

kurang baik bisa merubah gaya hidup tersebut agar lebih baik dan termotivasi 

untuk menerapkan pola hidup yang baik sesuai yang di anjurkan. Sehingga sesuai 

dengan kegunaannya media yaitu media mempunyai kemampuan untuk 

menyeleksi dan mengarahkan perhatian masyarakat pada peristiwa yang diserap 
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oleh audiens. Peristiwa yang diserap audiens melalui program acara dr.oz 

indonesia bisa menjadi sumber daya inspiratif  audiens kepada orang-orang 

sekitarnya untuk lebih memperhatikan lagi kesehatan yang selama ini kurang 

diperhatikan. 

  Salah satu alasan mengapa penelitian ini dilakukan adalah karena tayangan 

Talkshow dr.Oz Indonesia ini memiliki banyak manfaat selain itu tayangan ini 

merupakan sumber informasi kesehatan yang terpercaya dan lengkap, dengan 

kemasan cara yang beda dengan acara talkshow kesehatan lainya sehingga tidak 

terkesan membosankan. Tayangan ini banyak di gemari oleh masyarakat dari 

berbagai kalangan. Terbukti dari banyaknya followers di twitter resmi dr.Oz 

Indonesia yang terdiri dari berbagai kalangan, mulai dari remaja,ibu-ibu, bahkan 

sampai kalangan artis. Jika tidak bisa langsung menyaksikan tayangan dr.Oz 

Indonesia sesuai jadwal tayangnya, maka penonton bisa menyaksikan tayangan 

dr.Oz Indonesia secara streaming di (mytrans.com), sehingga pemirsa bisa 

mendapatnya informasi kesehatan dengan mudah dan tidak ada alasan lagi sulit 

untuk mendapatkan informasi kesehatan. 

  Topik dari acara talkshow “dr.Oz Indonesia” ini tidak bersifat monoton 

dan tidak terpusat pada satu topik  atau  satu masalah saja, tetapi tayangan ini juga 

mengulas berbagai topik yang berbeda-beda di setiap episodenya seperti 

membahas topik seputar kehamilan, menstruasi, mencegah kanker, diabetes dan 

masih banyak pembahasan lainya. Informasi atau fenomena yang di angkat dalam 

tayangan ini biasanya menarik animo masyarakat yang sedang menontonya, dan 
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masyarakat memberikan respon yang positif setelah menyaksikan tayangan ini. 

Setelah menonton acara dr.Oz Indonesia di TransTv para pemirsa dapat menerima 

wawasan dan informasi yang bersifat aktual. Selain itu diadakan penelitian ini 

tentunya untuk  mengetahui ada tidaknya pengaruhnya dari tayangan talkshow 

tersebut terhadap pola hidup sehat masyarakat, contonya yang dulunya 

masyarakat menerapkan pola hidup sehat dengan seadaanya saja dengan 

pengetahuan yang minim, setelah menonton tayangan dr.Oz Indonesia 

pengetahuan mereka tentang kesehatan bertambah. Salah satu penyebab 

perubahan pada masyarakat adalah adanya penyebaran informasi. Termasuk juga 

penyampaian informasi melalui televisi. Peranan televisi tidaklah sedikit di dalam 

merubah kondisi masyarakat agar berprilaku hidup sehat. Penyampaian informasi 

kesehatan melalui media televisi merupakan alternatif yang paling tepat 

dikarenakan televisi merupakan media massa elektronik yang bisa dilihat dan 

didengar oleh penontonya. Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk 

dapat menciptakan pola hidup sehat. Dengan adanya pemberian informasi 

kesehatan diharapkan pengetahuan masyarakat pengetahuan masyarakat mengenai 

kesehatan bertambah dan diharapkan terjadi perubahan dari yang tadinya 

berprilaku tidak sehat menjadi berprilaku sehat. Dari pengetahuan akan 

pentingnya menerapkan pola hidup dan menjaga gaya hidup yang sehat, 

masyarakat diharapkan lebih peduli lagi akan pentingnya kesehatan dalam hidup. 

Selain itu dari acara ini masyarakat akan mendapatkan banyak pengetahuan dan 

informasi lengkap seputar kesehatan dengan berbagai topik dari sumber 
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terpercaya dan tentunya lebih terarah. Dari acara dr.Oz Indonesia, masyarakat bisa 

belajar dan sekaligus mendapatkan ilmu baru tanpa harus mengeluarkan banyak 

uang. 

  Dari penjabaran tersebut tentang program acara “dr.Oz Indonesia”, maka 

peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “Pengaruh tayangan 

talkshow dr.oz indonesia terhadap pola hidup sehat masyarakat” (studi pada 

masyarakat Desa Tempurrejo Kedunggudel Rt03, Rw02 Kecamatan Widodaren 

Kabupaten Ngawi). 

 

B. Rumusan Masalah  

  Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan tersebut, maka 

rumusan masalah yang akan   diajukan adalah sebagai berikut :  

- Adakah Pengaruh Tayangan Talkshow dr.Oz Indonesia Terhadap Pola Hidup 

Sehat Masyarakat ? 

 

C. Tujuan Penelitian  

Sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan diatas, maka tujuan 

penelitian ini yaitu : 

- Untuk mengetahui ada tidaknya Pengaruh Tayangan Talkshow  dr.Oz 

Indonesia  terhadap pola hidup sehat masyarakat. 
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D. Manfaat  Penelitian  

1. Manfaat akademis  

  Dari hasil peneliti ini diharapkan memberi sumbangsih pemikiran 

pada kajian ilmu komunikasi tentang pentingnya suatu media untuk 

memberikan informasi kepada publik, khususnya program acara yang 

bermanfaat, sehingga sesuai dengan fungsi komunikasi massa, yaitu 

memberi informasi dan mendidik kepada khalayak luas. 

2. Manfaat Praktis  

  Penelitian ini diharapkan bisa memberikan gambaran tentang ada 

tidaknya pengaruh dari tayangan Televisi terhadap pola hidup masyarakat, 

serta diharapkan juga dapat  meningkatkan kualitas dan lebih inovatif lagi 

dalam mengemas program acara  Televisi. Sehingga setiap tayangan acara 

di Televisi tidak hanya dilihat saja tapi dapat bermanfaat dan menambah 

pengetahuan dan wawasan bagi masyarakat.  

3. Manfaat  sosial  

  Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan 

masukan dan pertimbangan bagi masyarakat agar lebih selektif dalam 

memilih program acara di televisi. Sehingga masyarakat bisa menambah 

wawasan dengan adanya program acara televisi yang bermutu. 
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E. TINJAUAN PUSTAKA 

1.1  Komunikasi Massa  

a) Pengertian Komunikasi Massa  

Komunikasi massa (mass communication), adalah komunikasi melalui 

media massa (mass media communication). Yang dimaksudkan dengan 

komunikasi massa menggunakan media massa meliputi, surat kabar, 

majalah, radio, televise atau film. (Effendy,1984:20) 

Komunikasi massa pada dasarnya adalah komunikasi melalui media 

massa (media cetak dan elektronik). Massa dalam arti komunikasi massa 

lebih menunjukan pada penerima pesan yang berkaitan dengan media 

massa seperti (kepada khalayak, audience, penonton, Pemirsa atau 

pembaca) media elektronik (televise, radio) media cetak (surat kabar, 

majalah, tabloid), buku dan film. Dalam perkembangan komunikasi 

massa ditemukan internet yang ciri dan elemennya jelas masuk dalam 

bentuk komunikasi massa. (Nurudin,2009: 3-5). 

Komunikasi massa menurut Winarni dalam bukunya “Komunikasi 

Massa” (2003:1-6) diartikan sebagai berikut : 

- Bittner, Komunikasi massa  adalah  pesan yang dikomunikasikan 

melalui media massa pada sejumlah orang besar (Mass 

communication is messages communicated thought a mass medium 

to a large number of people). 
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- Gerber, Komunikasi massa adalah produksi dan distribusi yang 

berlandaskan teknologi dan lembaga dari arus pesan yang kontinyu 

serta paling luas dimiliki orang dalam masyarakat individu. (Mass 

communication is the technologically and institutionally based 

production and distribition of the most broadly shared continous 

flow of messages in industrial societies) 

- Rakhmat, Komunikasi massa adalah jenis komunikasi yang 

ditujukan kepada sejumlah khalayak yang tersebar, heterogen dan 

anonim, melalui media cetak atau elektronik sehingga pesan yang 

sama dapat diterima secara serentak dan sesaat. 

- Severin dan Tankard,Jr. Komunikasi massa adalah sebagian 

ketrampilan seni dan sebagian ilmu. Sebagai ketrampilan jika 

komunikasi massa meliputi teknik-teknik fundanmental tetentu 

yang dapat dipelajari serta memfokuskan kamera, televisi, 

mengoprasikan tape recorder atau mencatat ketika berwawancara. 

Sebagai seni dalam pengertian bahwa ia meliputi tantangan - 

tantangan kreatif seperti menulis skrip untuk program televisi, 

mengembangkan tata letak yang estetis untuk iklan majalah atau 

menampilkan teras berita yang memikat bagi sebuah kisah berita. 

 

Dari semua penjelasan tersebut menurut peneliti dapat disimpulkan, 

komunikasi massa adalah komunikasi yang ditujukan untuk khalayak 
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dengan jumlah yang besar dan bentuk komunikasinya bisa 

menggunakan media massa elektronik maupun cetak, dengan tujuan 

pesan yang disampaikan bisa diterima oleh semua khalayak umum atau 

luas. 

b) Fungsi komunikasi massa 

Fungsi komunikasi massa dalam bukunya Effendy (1984:31) yang begitu 

banyak dan dapat disederhanakan menjadi empat fungsi, yakni :  

- Menyampaikan informasi (to inform) 

- Mendidik (to educate) 

- Menghibur (to entertain) 

- Mempengaruhi (to influence) 

Menurut Nurudin (2009:66-93) ada beberapa fungsi komunikasi massa 

yaitu : 

a. Informasi  

Fungsi informasi merupakan fungsi paling penting yang terdapat 

dalam komunikasi massa. Komponen paling penting untuk 

mengetahui fungsi informasi ini adalah berita-berita yang disajikan. 

Iklan pun dalam beberapa hal memiliki fungsi memberikan 

informasi disamping fungsi-fungsi yang lain. 

Unsur 5W+1H (what, where, who, when, why + how) atau (apa, 

dimana, siapa, kapan, mengapa dan bagaimana). Merupakan bagian 

terpenting untuk menyampaikan informasi kepada khalayak.  
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b. Hiburan  

Fungsi hiburan untuk media elektronik menduduki posisi yang 

paling tinggi dibandingkan dengan fungsi-fungsi yang lain. 

Masalahnya masyarakat kita masih menjadikan televisi sebagai 

media hiburan. 

c. Persuasi (mengajak) 

Fungsi persuasi komunikasi massa tidak kalah penting dengan fungsi 

informasi dan hiburan. Banyak bentuk tulisan yang kalau 

diperhatikan sekilas hanya berupa informasi, tetapi jika diperhatikan 

sekilas hanya berupa informasi, tetapi jika diperhatikan lebih jeli 

ternyata terdapat fungsi persuasi.  

d. Transmisi Budaya  

Transmisi budaya merupakan salah satu fungsi komunikasi massa 

yang paling luas, meskipun paling sedikit dibicarakan. Transmisi 

budaya tidak dapat diletakkan selalu hadir dalam berbagai bentuk 

komunikasi bentuk komunikasi yang mempunyai dampak pada 

penerimaan individu. Melalui individu, komunikasi menjadi bagian 

dari pengalaman kolektif kelompok, publik, audience berbagai jenis, 

dan individu bagian dari suatu massa.  

e. Mendorong Kohesi sosial  

Kohesi yang dimaksud disini adalah penyatuan. Artinya media 

massa mendorong masyarakat untuk bersatu, Dengan kata lain, 
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media massa merangsang masyarakat untuk memikirkan dirinya 

bahwa bercerai - berai bukan keadaan yang baik bagi kehidupan 

mereka. Media massa yang memberitakan arti pentingnya kerukunan 

hidup umat beragama.  

f. Pengawasan  

Bagi Laswell, komunikasi massa merupakan fungsi pengawasan. 

Artinya, menunjukan pada pengumpulan dan penyebaran informasi 

mengenai kejadian - kejadian yang ada disekitar kita. Fungsi 

pengawasan bisa dibagi menjadi dua, yakni warning or beware 

surveillance atau pengawasan peringatan dan instrumental 

surveillance atau pengawasan intrumental. 

g. Korelasi  

Fungsi korelasi yang dimaksud adalah fungsi yang menghubungkan 

bagian-bagian dari masyarakat agar sesuai dengan lingkungannya. 

Erat kaitannya dengan fungsi ini adalah peran media massa sebagai 

penghubung antara berbagai komponen masyarakat.  

h. Pewarisan Sosial  

Dalam hal ini media massa berfungsi sebagai  seorang "pendidik", 

baik yang menyangkut pendidikan formal maupun informasi yang 

mencoba meneruskan atau mewariskan suatu ilmu pengetahuan, 

nilai, norma, prantara, dan etika dari satu generasi ke generasi 

selanjutkan.  
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i. Melawan Kekuasaan dan kekuatan Respresif  

Dalama kurun waktu lama, komunikasi massa dipahami secara linier 

memerankan fungsi-fungsi klasik seperti diungkapkan sebelumnya. 

Hal yang dilupakan oleh banyak orang adalah bahwa komunikasi 

massa bisa menjadi sebuah alat untuk melawan kekuasaan dan 

kekuatan represif. Komunikasi massa berperan memberikan 

informasi, tetapi informasi yang di ungkapkannya ternyata 

mempunyai motif-motif tertentu untuk melawan kemapanan. 

j. Menggugat Hubungan trikitomi 

Hubungan trikotomi adalah hubungan yang bertolak belakang antara 

tiga pihak. Dalam kajian komunikasi hubungan trikotomi melibatkan 

pemerintah, pers, dan masyarakat. ketiga pihak ini dianggap tidak 

pernah mencapai sepakat karena perbedaan kepentingan masing-

masing pihak. Oleh karena itu, bisa disebut dengan hubungan 

trikonomi. 

c) Ciri-Ciri Komunikasi Massa 

Melalui definisi-definisi komunikasi massa tersebut, kita dapat mengetahui 

ciri-ciri komunikasi massa. Menurut Nurudin dalam bukunya “Pengantar 

Komunikasi Massa”(2009:19-32) ciri-ciri komunikasi massa adalah : 

1) Komunikator dalam Komunikasi Massa Melembaga 

Komunikator dalam komunikasi massa bukan satu orang, tetapi 

kumpulan orang. Artinya, gabungan antar berbagai macam unsur dan 
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bekerja sama satu sama lain dalam sebuah lembaga. Dengan 

demikian, komunikator dalam komunikasi massa setidak-tidaknya 

mempunyai ciri sebagai berikut : (1) kumpulan individu, (2) dalam 

berkomunikasi individu-individu itu terbatasi perannya dengan sistem 

dalam media massa, (3) pesan yang disebarkan atas nama media yang 

bersangkutan dan bukan atas nama pribadi unsur-unsur yang terlibat, 

(4) apa yang dikemukakan oleh komunikator biasannya untuk 

mencapai keuntungan atau mendapatkan laba secara ekonomis. 

2) Komunikasi dalam Komunikasi Massa Bersifat Heterogen 

Komunikasi dalam komunikasi massa sifatnya heterogen/beragam, 

artinya komunikan terdiri dari beragam pendidikan, umur, jenis 

kelamin, status sosial, ekonomi, jabatan yang beragam dan memiliki 

agama atau kepercayaan yang berbeda pula. 

Harbert Blumer dalam Nurudin (2009:22) memberikan ciri tentang 

karakteristik audience / komunikan sebagai berikut :  

a. Audience dalam komunikasi massa sangatlah heterogen. Artinya 

,ia mempunyai heterogenitas komposisi atau susunan. Jika 

ditinjau dari asalnya, mereka berasal dari berbagai kelompok 

dalam masyarakat. 

b. Berisi individu – individu yang tahu atau mengenal satu sama 

lain. Di samping itu, antar individu itu tidak berinteraksi satu 

sama lain secara langsung. 
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c. Mereka tidak mempunyai kepemimpinan atau organisasi formal. 

3) Pesannya Bersifat Umum. 

Pesan-pesan dalam komunikasi massa tidak ditujukan kepada satu 

orang atau kelompok masyarakat tertentu. Dengan kata lain, pesan-

pesannya ditujukan kepada khalayak yang plural. Oleh karena itu, 

pesan-pesan yang dikemukakan pun tidak boleh bersifat khusus. 

Khusus disini, artinya pesan memang tidak disengaja untuk golongan 

tertentu. 

Ketika melihat televisi misalnya, karena televisi ditujukan untuk 

dinikmati oleh orang banyak, pesannya harus bersifat umum. Misalnya 

dalam pemilihan kata-katanya, sebisa mungkin memakai kata populer 

bukan kata-kata ilmiah. Sebab, kata ilmiah merupakan monopoli 

kelompok tertentu. 

4) Komunikasinya Berlangsung Satu Arah 

Pada media massa, komunikasi hanya berjalan satu arah. Kita tidak bisa 

langsung memberikan respon kepada komunikatornya (media massa 

yang bersangkutan). Kalaupun bisa, sifatnya tertunda. 

5) Komunikasi Massa Menimbulkan Keserempakan 

Salah satu ciri komunikasi massa selanjutnya adalah adanya 

keserempakan dalam proses penyebaran pesannya.Serempak berarti 

khalayak bisa menikmati media massa tersebut hampir bersamaan. 
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6) Komunikasi Massa Mengandalkan Peralatan Teknis 

Media massa sebagai alat utama dalam menyampaikan pesan kepada 

khalayaknya sangat membutuhkan bantuan peralatan teknis. Peralatan 

teknis yang dimaksut misalnya pemancar untuk media elektronik 

(mekanik atau elektronik). 

7) Komunikasi Massa Dikontrol oleh Gatekeeper 

Gatekeeper atau yang sering disebut penapis informasi/palang 

pintu/penjaga gawang, adalah orang yang sangat berperan dalam 

penyebaran informasi melalui media massa. Gatekeeper ini berfungsi 

sebagai orang yang ikut menambah atau mengurangi, 

menyederhanakan,mengemas agar semua informasi yang disebarkan 

lebih mudah dipahami. Gatekeeper ini juga berfungsi untuk 

menginterpretasikan pesan, menganalisis, menambah data, dan 

mengurangi pesan-pesannya. Intinya, gatekeeper merupakan pihak 

yang ikut menentukan pengemasan sebuah pesan dari media massa.  

d) Efek Komunikasi Massa 

Dalam bukunya Jalaluddin”Psikologi Komunikasi” (2000:217-219) 

menyebutkan, Umumnya kita lebih tertarik bukan kepada apa yang kita 

lakukan pada media, tetapi kepada apa yang dilakukan media pada kita. 

Kita ingin tahu bukan untuk apa kita membaca surat kabar dan televisi 

menambah pengetahuan, mengubah sikap atau menggerakkan prilaku kita. 

Inilah yang disebut sebagai efek komunikasi massa. 
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Dalam bukunya Jalaluddin “Psikologi Komunikasi”(2000:218), Mengutip 

pendapat Steven M. Chaffe, dalam melihat efek dari komunikasi massa 

terdapat tiga pendekatan : 

1. Pendekatan pertama, Kita cenderung melihat melihat efek media 

massa, baik yang berkaitan dengan Pesan maupun media itu 

sendiri.  

2. Pendekatan kedua, melihat jenis perubahan yang terjadi pada diri 

khalayak komunikasi massa – penerimaan, perubahan perasaan 

atau sikap  dan perubahan perilaku. Atau dengan istilah lain, 

perubahan kognitif, afektik dan behaviour. 

3. Meninjau satuan observasi yang dikenai efek komunikasi massa – 

individu, kelompok, organisasi, masyarakat atau bangsa. 

Jadi efek dari komunikasi massa adalah media massa dapat merubah 

prilaku seseorang, sesuai dengan apa yang mereka lihat atau mereka terima 

dari media tersebut. 

 

1.2   Media Massa 

a) Pengertian media massa  

Media massa merupakan satu alat dalam proses komunikasi, karena 

media massa mampu menjangkau khalayak yang luas dan relative lebih 

banyak, heterogen, anonim, pesanya bersifat abstrak dan terpencar. Media 

massa sendiri dalam kajian komunikasi massa sering dipahami sebagai 
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perangkat-perangkat yang diorganisir untuk berkomunikasi secara terbuka 

dan pada situasi yang berjarak kepada khalayak luas dalam waktu yang 

relatif singkat.(McQuail 2000:17) 

b) Fungsi Media Massa 

Dalam buku Media Relations : Sarana membangun Reputasi Organisasi, 

dijabarkan fungsi-fungsi media massa secara Universal (Wardhani, 

2008:25), sebagai berikut : 

1. Fungsi menyiarkan informasi (to inform) 

Penyampaian  informasi yang berkaitan dengan peristiwa, gagasan 

atau pikiran orang lain, apa yang dilakukan orang lain, apa yang 

dikatakan orang lain atau special event. Pesan  yang informative 

adalah pesan yang bersifat baru (actual) berupa data, gambar, fakta, 

opini dan komentar yang memberikan pemahaman baru atau 

penambahan wawsan terhadap sesuatu. 

2. Fungsi mendidik (to educte) 

Media massa mendidik dengan menyampaikan pengetahuan dalam 

bentuk tajuk, artikel, laporan khusus atau cerita yang memiliki misi 

pendidikan. Berfungsi mendidik apabila pesannya dapat menambah 

pengetahuan intelektual, pembentukan watak, penambahan 

ketrampilan atau kemahiran bagi khalayak serta mampu 

memecahkan permasalahn yang dihadapi masyarakat. 
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3. Fungsi menghibur (to entertain) 

Yakni memberikan pesan yang bisa menghilangkan ketegangan 

pikiran masyarakat dalam bentuk berita, cerita pendek, cerita 

bersambung, cerita bergambar, sinetron drama, musik, tari, dan 

lainya. Berfungsi menghibur apabila khalayak bisa terhibur atau 

dapat mengurangi ketegangan, kelekahan dan bisa lebih santai. 

4. Fungsi mempengaruhi (to influence) 

Fungsi mempengaruhi pendapat, pikiran dan bahkan perilaku 

masyarakat inilah yang merupakan hal paling penting dalam 

kehidupan masyarakat. Karena itulah,media yang memiliki 

kemandirian (independent), akan mampu bersuara atau berpendapat, 

dan bebas melakukan pengawasan sosial (social control). 

c) Unsur-unsur dan Karakteristik Media Massa 

Menurut Prakosa (2006:39) secara umum isi media dapat dibagi 

menjadi empat, yaitu berita, hiburan, opini dan iklan. Media massa (mass 

media) singkatan dari media komunikasi massa dan merupakan channel of 

mass yaitu saluran, alat atau sarana yang dipergunakan dalam proses 

komunikasi massa, karakteristik media massa itu meliputi: 

1. Pulisitas, disebarkan kepada khalayak. 

2. Universalitas, kesannya bersifat umum. 

3. Perioditas, tetap atau berkala. 

4. Kontinuitas, berkesinambungan. 
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5. Aktualitas, berisi hal-hal baru  

  Pemberitaan dalam media massa merupakan elemen yang paling 

penting dalam komunikasi massa. Inti dari komunikasi adalah proses 

penyampaian pesan yaitu berupa sebuah informasi (berita). Pemberitaan 

yang baik adalah pemberitaan yang memenuhi unsur 5 W dan 1 H, yaitu 

What (peristiwa apa yang terjadi), When (kapan peristiwa itu 

terjadi),  Where (di mana peristiwa itu terjadi), Who (siapa yang terlibat 

dalam peristiwa tersebut), Why (mengapa peristiwa tersebut terjadi), dan 

How (bagaimana peristiwa tersebut terjadi). (Junaedi, 2007:21-22) 

d) Bentuk-Bentuk Media Massa 

Kedudukan media massa dalam perkembangan masyarakat 

sangatlah penting, maka industri media massa pun berkembang pesat 

seperti saat ini. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya stasiun televisi, stasiun 

radio, perusahaan media cetak, baik itu surat kabar, majalah, dan media 

cetak lainnya. karena sampai kapanpun manusia akan selalu haus akan 

informasi. 

Media yang termasuk ke dalam kategori media massa adalah surat 

kabar, majalah, radio, TV, dan film. Kelima media tersebut dinamakan 

"The Big Five of Mass Media" (lima besar media massa). Media massa 

sendiri terbagi dua macam, media massa cetak (printed media), dan media 

massa elektronik (electronic media). Yang termasuk media massa 

elektronik adalah radio, Tv, film (movie), termasuk CD.  
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e) Efek media massa dalam buku Winarni (2003:122-128) sebagai 

berikut :  

a) Efek Kognitif :  Efek kognitif merupakan akibat yang timbul pada 

diri individu yang terkena terpaan media yang sifatnya informatif 

bagi dirinya. Dari semula yang tidak tahu menjadi tahu, tidak jelas 

menjadi jelas, ragu-ragu menjadi yakin, dan sebagainya. Ini berarti 

melalui media massa akan memperoleh informasi tentang orang, 

peristiwa atau kejadian, tempat-tempat yang belum pernah 

dikunjungi, dan sebagainya. 

b) Efek Afektif : Efek afektif lebih mengacu pada aspek emosional atau 

perasaan. Maksudnya disini ialah, efek yang ditimbulkan tidak hanya 

sekedar khalayak tahu tentang orang, benda dan peristiwa yang ada 

di dunia ini melainkan khalayak dapat merasakannya. Media massa 

dapat menimbulkan rangsangan emosional pada khalayak. Misalnya 

merasa sedih, senang, gembira, marah, jengkel dan sebagainya 

terhadap informasi yang diterimanya media massa.  

c) Efek Behavioral : Efek behavioral mengacu pada perilaku, tindakan 

atau kegiatan khalayak yang tampak pada kegiatan sehari - hari. Efek 

ini meliputi prilaku antisosial dan prososial, antisosial atau prilaku 

agresi merupakan setiap bentuk prilaku yang diarahkan untuk 

merusak atau melukai orang lain yang menghindari perlakuan seperti 

itu. Misalnya adegan kekerasan di Televisi akan menyebabkan orang 
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menjadi brutal dan beringas. Sedang prilaku prososial behavioral 

merupakan setiap bentuk prilaku positif dari khalayak pengguna 

media massa. Salah satu bentuk prilaku prososial behavioral ialah 

memiliki ketrampilan yang bermanfaat bagi dirinya dan bagi orang 

lain. Misalnya media Televisi,radio atau film sering dipergunakan 

sebagai media pendidikan.  

Menurut Steven M.Chaffe dalam bukunya Ardianto,”Komunikasi Massa 

suatu Pengantar”(2004:49). Efek media massa dapat dilihat dari beberapa 

pendekatan. Pendekatan pertama yaitu efek media massa yang berkaitan 

dengan pesan atau media itu sendiri.  Pendekatan kedua yaitu dengan melihat 

jenis perubahan yang terjadi pada diri khalayak yaitu komunikasi massa yang 

berupa perubahan sikap, perasaan dan perilaku atau dengan istilah lain 

dikenal sebagai perubahan kognitif, afektif, behavioral. 

a. Pendekatan pertama yaitu efek media massa yang berkaitan dengan 

pesan atau media itu sendiri 

1. Efek Ekonomi 

Kehadiran media massa di tengah kehidupan manusia dapat 

menumbuhkan berbagai usaha produksi, distribusi dan konsumsi 

jasa media massa. Keberadaan   televisi baik televisi pemerintah 

maupun televisi swasta dapat memberi lapanganpekerjaan 

kepada sarjana ilmu komunikasi, para juru kamera, pengarah 

acara, jururias dan profesi lainnya. 
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2. Efek Sosial 

Efek sosial berkaitan dengan perubahan pada struktur atau 

interaksi sosial sebagaiakibat dari kehadiran media massa. 

Sebagai contoh misalnya kehadiran televisi dapat meningatkan 

status dari pemiliknya.  

3. Penjadwalan Kegiatan Sehari-hari 

Terjadinya penjadwalan kegiatan sehari-hari, misalnya sebelum 

pergi ke kantor masyarakat kota akan lebih dahulu melihat siaran 

berita di televisi. 

4. Efek Hilangnya Perasaan Tidak Nyaman 

Orang menggunakan media massa untuk memuaskan kebutuhan 

psikologinya dengan tujuan menghilangkan perasaan tidak 

nyaman, misalnya untuk menghilangkan perasaan kesepian, 

marah, kesal, kecewa dan sebagainya. 

5. Efek Menumbuhkan Perasaan Tertentu  

Kehadiran media massa bukan saja dapat menghilangkan 

perassan tidak nyaman pada diri seseorang, tetapi juga dapat 

menumbuhkan perasaan tertentu. Terkadang seseorang akan 

mempunyai perasaan positif atau negatif terhadap media tertentu. 

Tumbuhnya perasaan senang atau percaya pada suatu media 

massa tertentu erat kaitannya dengan pengalaman individu 

bersama media massa tersebut. 
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b. Pendekatan kedua yaitu dengan melihat jenis perubahan ynag terjadi 

pada diri khalayak 

1) Efek Kognitif 

Efek kognitif adalah akibat yang timbul pada diri komunikan 

yang sifatnya informatif  bagi dirinya. Efek kognitif ini 

membahas bagaimana media massa dapat membantu khalayak 

dalam mempelajari informasi yang bermanfaat dan 

mengembangkan keterampilan kognitifnya. Melalui media massa 

kita memperoleh informasi tentang benda, orang atau tempat 

yang belum pernah kita kunjungi secara langsung. Realitas yang 

ditampilkan oleh media adalah realitas yang sudah diseleksi.  

Efek proposional kognitif adalah bagaimana media massa 

memberikan manfaat yang dikehendaki oleh masyarakat. Bila 

televisi menyebabkan kita lebih mengerti tentang bahasa 

Indonesia yang baik dan benar, maka televisi telah menimbulkan 

efek proposional kognitif. 

2) Efek Afektif 

Efek ini kadarnya lebih tinggi daripada efek kognitif. Tujuan dari 

komunikasi massa bukan sekadar memberitahu khalayak tentang 

sesuatu, tetapi lebih dari itu, khalayak diharapkan dapat turut 

merasakan perasaan iba, terharu, sedih, gembira, marah setelah 

menerima pesan dari media massa. 
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3)  Efek Behavioral 

Efek behavioral merupakan akibat yang timbul pada diri khalayak 

dalam bentuk tindakan atau kegiatan. 

1.3   Televisi  

a) Pengertian Televisi 

  Menurut Effendy (2003:174) televisi terdiri dari istilah “tele” yang 

berarti jauh dan “visi”(vision) yang berarti penglihatan. Segi “jauh”nya 

diperoleh dari prinsip radio sedangkan “penglihatan”nya diperoleh 

melalui gambar. Karena itu televisi merupakan hasil dari perpaduan antara 

radio (broadcast) dan film (moving picture). 

  Perkembangan televisi sebagai media massa elektronik pada 

awalnya dimulai dengan hadirnya kamera televisi yang ditemukan oleh 

Vladimir Zworykin tahun 1923. Sampai dengan 1948. Kehadiran televisi 

dianggap diperuntukan bagi masyarakat elit, baru ketika pada tahun 1946 

televisi berwarna telah ditunjukan oleh CBS dan NBC dan di tahun 1948 

televisi mulai menyiarkan berita dan hiburan secara teratur maka 

perkembangan televisi sebagai media massa memasuki tahap populer 

sampai dengan tahun 1987. (Winarni,2003:36-37). 
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b) Kekurangan dan kekuatan televisi  

Menurut Kuswandi (1996:23) ada beberapa kekurangan dan kekuatan 

yang dimiliki oleh televisi diantaranya adalah : 

a. Kekurangan televisi 

- Karena bersifat “transitory” maka isi pesannya tidak dapat 

dimemori oleh pemirsa. 

- Media televisi terikat oleh waktu tontonan. 

- Televisi tidak bisa melakukan kritik sosial serta pengawasan 

sosial secara langsung dan vulgar. Hal ini terjadi karena 

faktorpenyebaran siaran televisi yang begitu luas kepada massa 

yang heterogen. 

- Pengaruh televisi lebih cenderung menyentuh aspek psikologis 

massa 

b. Kekuatan televisi 

- Media televisi menguasai jarak dan ruang karena teknologi 

televisi telah menggunakan elektromagnetik, kabel dan fiber 

yang dipancarkan melalui satelit. 

- Sasaran yang dicapai untuk menjangkau massa cukup besar. 

- Nilai aktualitas terhadap suatu liputan atau pemberitaan sangat 

cepat 
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- Daya rangsang seseorang terhadap media televisi cukup tinggi. 

Hal ini disebabakan oleh kekuatan suara dan gambarnya yang 

bergerak. 

c) Dampak Dari Tayangan Televisi 

Dampak acara Televisi menurut Kuswandi (1996:99), Media televisi 

sebagaimana media massa lainya berperan sebagai alat informasi, hiburan, 

kontrol sosial dan penghubung wilayah secara strategis. Bersamaan 

dengan jalannya proses penyampaian isi pesan media televisi kepada 

pemirsa, maka isi pesan itu juga akan diinterpretasikan secara berbeda-

beda menurut visi pemirsa. Serta dampak yang ditimbulkan juga beraneka 

ragam. 

  Hal ini terjadi karena tingkat pemahaman dan kebutuhan pemirsa 

terhadap isi pesan acara televisi berkaitan erat dengan status sosial 

ekonomi serta situasi dan kondisi pemirsa pada saat menonton televisi. 

Dengan demikian apa yang diasumsikan televisi sebagai suatu acara yang 

penting untuk disajikan bagi pemirsa, belum tentu penting bagi khalayak. 

Ada tiga dampak yang ditimbulkan dari acara televisi terhadap pemirsa : 

1. Dampak kognitif yaitu kemampuan seseorang atau pemirsa untuk 

menyerap dan memahami acara yang ditayangkan televisi yang 

melahirkan pengetahuan bagi pemirsa. 

2. Dampak peniruan yaitu pemirsa dihadapkan pada trendi aktual yang di

tayangkan televisi. 
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3. Dampak perilaku yaitu proses tertanamnya nilai-nilai sosial  budaya 

yang telah ditayangkan acara televisi yang diterapkan dalam 

kehidupan pemirsa sehari-hari.  

d) Pengaruh Televisi  

  Dalam bukunya Effendy Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek 

menyebutkan, Pengaruh televisi terhadap sistem komunikasi tidak pernah 

lepas dari pengaruh terhadap aspek-aspek kehidupan masyarakat 

indonesia. Menurut Prof.Dr.R.Mar’at acara televisi pada umumnya 

mempengaruhi sikap, pandangan, persepsi dan perasaan bagi para 

penontonnya. Hal ini disebabkan oleh pengaruh psikologis dari televisi itu 

sendiri, dimana televisi seakan-akan menghipnotis pemirsa, sehingga 

mereka telah hanyut dalam keterlibatan akan kisah atau peristiwa yang 

disajikan oleh televisi (Effendy,1984:41) 

e) Karakteristik Televisi 

Dalam bukunya Riswandi ”Dasar-Dasar Penyiaran”, (2009:5-6), 

menyebutkan televise memiliki karakteristik antara lain : 

1. Audiovisual : Televisi memiliki kelebihan dapat didengar(audio) 

dan dapat dilihat (visual). Karena sifat audiovisual ini, selain 

kata-kata televise juga menampilkan informasi-informasi yang 

disertai gambar,naik gambar diam seperti foto, gambar peta, 

maupun film berita yakni rekaman peristiwa. 
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2. Berfikir dalam gambar : ada 2 tahap yang dilakukan dalam proses 

ini, pertama:visualisasi, yaitu menterjemahkan kata-kata yang 

mengandung gagasan yang menjadi gambar-gambar. 

3. Pengoperasian atau acar kerja kompleks : dibandinkan dengan 

media radio,pengoprasian televise lebih kompleks karena lebih 

banyak melibatkan orang 

1.4   Talk Show  

a) Pengertian Tentang Talk show 

  Menurut Antonius darmanto (1998:22) Talkshow adalah acara 

perbincangan dengan tukar menukar pendapat, dimana pemimpin acara 

dapat mengatur dan bertindak mengambil peranan aktif tanpa menarik 

kesimpulan. Yang kadang - kadang. Acaranya diselingi hiburan oleh para 

peserta atau pemimpin acara itu sendiri.  

  Sedangkan menurut Naratama (2004:23) talkshow atau acara dialog 

yang isinya dialog atau debat atau adu argumentasi secara blak-blakan 

dengan dipandu oleh presenter yang bisa menguasai topik yang 

dibicarakan. Talkshow adalah ungkapan bahasa inggris yang berasal dari 

dua kata yaitu talk dan show. Talk artinya berbicara, sedangkan Show 

artinya pertunjukan atau tontotan. Dengan begitu talkshow berarti 

pertunjukan orang-orang berbicara. Acara talkshow juga mempunyai 

banyak macam atau ragamnya seperti talkshow keagamaan, talkshow 
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kesehatan dan talkshow yang bersifat menghibur atau talkshow yang 

diselingi dengan humor. 

  Menurut Fred Wibowo (1997-37), Talkshow adalah uraian, 

interview baik di dalam studio maupun diluar studio dan diskusi televisi 

yang disebut program mimbar televisi. Program ini tampil dalam bentuk 

sajian yang mengetengahkan pembicaraan seseorang atau lebih mengenai 

suatu yang menarik atau sedang hangat dibicarakan masyarakat.  

  Talk show merupakan program hiburan di televisi yang memiliki 

tiga komponen dasar, yakni studio televisi, host (pemancu acara). Dan 

wawancara. Bernard M. Timberg dalam buku Television Talk, A history of 

the TV Talk Show, mengungkapkan program talk show di televisi 

merupakan acara yang dibawakan pleh seorang host (dibantu sebuah tim 

yang akan ditampilkan), serta mendukung percakapan berisi pesan 

(message). (Lusia 2006:83) 

Acara talk show menampilkan wawancara menarik terhadap orang-

orang tertentu, misalnya selebriti dan tokoh-tokoh yang bisa membuat 

penonton mengidentifikasi diri padanya, atau pakar yang membantu 

memberi solusi dari suatu permasalahan. (Lusia 2006:86) 

b) Jenis Talkshow 

Ada beberapa macam bentuk program talkshow menurut (Fred Wibowo, 

1997,37-48) yaitu  :  

1) Program uraian pendek (The Talk Program) 
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Suatu program acara tekevisi yang dibawakan oleh seseorang 

presenter yang muncul di suatu program feature, di antara sajian 

musik, dan di awal suatu acara sebagai pembukaan atau suatu acara 

cerita menarik yang disajikan secara khusus tetapi uraian yang 

disajikan oleh presenter sangat pendek inilah yang disebut The Talk 

program. (Fred Wibowo,1997 -37). 

2) Program Vox - pop suara masyarakat  

Vox - pop sebagai program yang mengetengahkan  serangkaian 

pendapat umum  mengenai suatu masalah yang sedang dibahas 

dalam program kepada penonton dengan maksud agar penonton juga 

dapat mengetahui bermacam-macam pendapat dari berbagai orang 

atau grup.  

3) Program wawancara (interview) 

Macam dari "The Talkshow Program" yang berikutnya adalah 

interview atau wawancara, sedangkan jenisnya ada dua macam yaitu 

wawancara luar studio dan wawancara studio. (Fred 

Wibowo,1997:45). 

4) Program Diskusi panel  

Program diskusi panel adalah uraian tentang suatu permasalahan 

dilihat dari bidang yang berbeda oleh sejumlah ahli, narasumber, 

atau tokoh yang menguasai masing-masing bidangnya. (Fred 

Wibowo,1997:48) 
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1.5   Pola Hidup Sehat  

a) Pengertian Pola Hidup Sehat 

Sehat adalah suatu keadaan yang utuh dinamis dalam siklis 

kehidupan, dimana manusia dapat berfungsi dan menyesuaikan diri 

secara terus-menerus terhadap setiap perubahan yang timbul, demi 

memenuhi kebutuhan dasar dalam kehidupan sehari-hari. (Kus Irianto, 

2004) 

Pola Hidup Sehat menurut Kotler (2002:192), pola hidup sehat 

yaitu gambaran dari aktivitas / kegiatan yang di dukung oleh minat, 

keinginan dan bagaimana pikiran menjalaninya dalam berinteraksi dengan 

lingkungan. Tentunya terhadap hal-hal baik.  

Pola hidup sehat yaitu hidup dengan gaya yang lebih fokus kepada 

kesehatan, baik itu melalui prilaku, makanan, bahkan gaya hidup sangat 

berpengaruh terhadap kesehatan dan menuju hidup sehat baik jasmani 

maupun rohani. Pengertian pola hidup sehat kita adalah berkenaan dengan 

makanan yang kita konsumsi, olahraga yang dapat menyehatkan tubuh 

kita, juga kebiasaan-kebiasaan lain yang bisa kita terapkan untuk 

tercapainya tubuh yang sehat. Jadi gaya hidup seseorang  yang menopang 

pola hidup sehat nya, Jika gaya hidup sudah terbiasa tidak teratur tentu 

berpengaruh terhadap kesehatan. 
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b) Macam-macam pola hidup sehat 

Dalam skripsi (Mochammad Edy,2006:12-17) menyebutkan bahwa 

Menurut Kus Irianto (2004) dari berbagai pengertian yang ada, bahwa 

pola hidup sehat terdiri dari : 

a. Gizi seimbang 

Kata “gizzi” berasal dari bahasa arab, “gizzah” yang artinya zat 

makanan sehat, setiap orang mempunyai kebutuhan gizi yang 

berbeda-beda tergantung pada usia dan kondisi tubuh. Bila orang salah 

mengkonsumsi makanan dapat menimbulkan dampak yang tidak baik. 

Makanan yang dimakan sehari-hari hendaknya merupakan makanan 

seimbang, terdiri atas bahan-bahan makanan yang tersusun secara 

seimbang baik kualitas maupun kuantutas untuk memenuhi syarat 

hidup sehat. 

Zat makanan yang diperlukan oleh tubuh manusia meliputi 

karbohidrat, lemak, protein, vitamin, mineral dan air. Dan karbohidrat 

disebut zat makanan yang baik harus memenuhi syarat-syarat sebagai 

berikut : 

1) Harus cukup memberi kalori 

2) Harus ada perbandigan yang baik antara zat makanan pokok, 

yakni : karbohidrat, protein dan lemak. 

3) Protein yang masuk harus cukup banyak dan mengandung asam 

amino. 
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4) Harus cukup vitamin 

5) Harus cukup mengandung garam dan mineral 

6) Harus mudah dicerna oleh alat pencernaan. 

7) Harus bersifat Higienis. 

b. Usaha kesehatan pribadi 

Usaha kesehatan pribadi adalah upaya dari seorang untuk memelihara 

dan mempertinggi derajat kesehatan sendiri. Di dalam menjaga 

kesehatan, tubuh kita memperhatikan hal seperti berikut : 

1) Mandi dua kali sehari 

2) Rambut harus bersih 

3) Tangan dan kaki harus bersih 

4) Menggosok gigi 

5) Pakaian harus bersih 

6) Tidur yang cukup 

7) Berolahraga 

c. Rumah Sehat 

Rumah adalah pusat kesehatan keluarga karena rumah merupakan 

tempat dimana anggota keluarga berkumpul dan saling berhubungan. 

Seluruh anggota keluarga serta kebiasaan hidup sehari-harinya 

merupakan suatu kesatuan yang berhubungan erat. Penderitaan, 

kebahagiaan ataupun perbuatan salah seorang anggota keluarga, 

mempengaruhi pula pada keluarga anggota lainnya dan rumah bukan 
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hanya sekedar tempat istirahat, melainkan juga tempat untuk 

mendapatkan kesenangan, kecintaan dan mendapatkan kebahagiaan. 

Rumah adalah tempat dimana kesetiaan ditumpahkan, menimbulkan 

kerinduan bila jauh dan mendatangkan kebahagiaan bila datang 

didalamnya. 

Rumah sehat menurut Winslow dalam Kus Irianto (2004) adalah : 

1) Memenuhi kebutuhan fisiologis 

a) Suhu ruangan 

b) Harus cukup mendapat penerangan 

c) Harus cukup mendapatkan pertukaran hawa (ventilasi) 

d) Harus cukup mempunyai isolasi suara 

2) Memenuhi kebutuhan psikologis 

a) Keadaan rumah dan sekitarnya. Cara pengaturannya harus 

memenuhi rasa keindahan (estetis) sehingga rumah tersebut 

menjadi pusat kesenangan rumah tangga yang sehat 

b) Adanya jaminan kebebasan yang cukup, bagi setiap anggota 

yang ditinggal di rumah tersebut 

c) Untuk tiap anggota keluarga, terutama mendekati dewasa 

mempunyai ruangan sendiri hingga rahasia pribadinya tidak 

terganggu 

d) Harus ada ruangan untuk menjalankan kehidupan keluarga, 

dimana semua anggota keluarga dapat berkumpul 
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e) Harus ada ruangan untuk hidup bermasyarakat. 

3) Menghindari terjadinya kecelakaan 

a) Konstruksi rumah dan bahan bangunan harus kuat sehingga 

tidak mudah ambruk. 

b) Sarana pencegahan terjadinya kecelakaan di sumur, kolam 

dan tempat lain terutama untuk anak-anak 

c) Diusahakan agar tidak mudah terbakar 

d) Adanya alat pemadaaman kebakaran terutama yang 

mempergunakan gas. 

4) Menghindari terjadinya penyakit 

a) Adanya air yang sehat, cukup kualitas maupun kuantitasnya 

b) Harus ada tempat pembuangan kotoran, sampah dan air 

limbah yang baik 

c) Harus dapat mencegah perkembangbiakan faktor penyakit, 

misalnya : nyamuk, lalat, tikus, dan sebagainya. 

d. Kesehatan Lingkungan Masyarakat 

Masyarakat terdiri individu, keluarga, kelompok dan komuniti yang 

mempunyai tujuan dan nilai-nilai, merupakan suatu organisasi yang 

terbentuk karena adanya interaksi antara manusia dan budaya 

lingkungannya. Beberapa cara untuk memelihara kesehatan 

masyarakat antara lain : 

1) Menjaga kebersihan got dan selokan 
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2) Menjaga kebersihan jalan 

3) Memelihara kebersihan taman 

4) Menjaga kebersihan tempat ibadah 

5) Menjaga kebersihan puskesmas 

e. Kebiasaan yang dapat menggangggu kesehatan 

Sakit adalah suatu keadaan dengan gangguan kemampuan individu 

memenuhi kebutuhan fisik, fisiologis, psikologis dan sosial secara 

maksimal. Untuk berfungsi secara tepat sesuai dengan tingkat 

pertumbuhan dan perkembangannya. 

Suatu kebiasaan yang kurang baik dapat mengganggu kesehatan 

individu atau masyarakat sekelilingnya. Apabila setiap individu 

menjaga kesehatan masing-masing berarti pula menjaga kesehatan 

masyarakat lingkungannya. Sedangkan menjaga kesehatan orang lain 

atau masyarakat berarti pula menjaga kesehatan diri sendiri. Tindakan 

mencegah kebiasaan yang dapat mengganggu kesehatan adalah jauh 

lebih sederhana daripada uang yang dibelanjakan untuk berobat. 

Beberapa kebiasaan yang harus dijauhi karena dapat mengganggu 

kesehatan antara lain : 

1) Minum-minuman keras 

2) Memakai narkotik 

3) Merokok di tempat umum 

4) Meludah di sembarang tempat 
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5) Bersin dan batuk tanpa menutup mulut 

6) Mengudap dan jajan. 

 

1.6   Masyarakat 

a) Definisi Masyarakat 

Dalam bukunya M.Cholil Mansyur (2005,21-22) yang berjudul 

”Sosiologi Masyarakat Kota dan Desa” mengutip pendapat Hasan Sadly 

sebagai berikut :      

“Masyarakat adalah golongan besar atau kecil yang terdiri dari 

beberapa manusia yang sendirinya bertalian secara golongan atau 

pengaruh mempengaruhi satu sama lain”. 

 

Menurut Prof.Dr.P.J. Bouman dalam bukunya “Ilmu Masyarakat” 

memberikan pengertian sebagai berikut : 

“Masyarakat ialah pergaulan hidup yang akrab antara 

manusia,dipersatukan dengan cara tertentu oleh hasrat-hasrat 

kemasyarakatan mereka” 

 

Jadi dapat disimpulkan bahwa masyarakat ialah pengumpulan manusia 

yang banyak yang bersatu dengan cara tertentu okeh jarena adanya hasrat-

hasrat kemasyarakatan yang sama atau bersama. 

b) Ciri-ciri masyarakat  

Dalam skripsi Mochammad Edy(2006:10-11) menurut pendapat Nasrul 

Effendi (1998) dari berbagai pengertian yang ada, dapat disimpulkan 

bahwa masyarakat memiliki ciri-ciri : 
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a. Interaksi diantara sesama 

b. Menempati wilayah dan batas-batas tertentu 

c. Saling tergantung dengan yang lain 

d. Memiliki adat istiadat tertentu atau kebudayaan 

e. Memiliki identitas bersama 

c) Pengelompokam masyarakat 

Dalam skripsi (Mochammad Edy,2006:10-11) Menurut Zainudin Ali 

(2002) dalam Dian Kusumawati (2004), masyarakat dapat dikelompokan 

menjadi : 

a. Masyarakat setempat 

Masyarakat setempat adalah suatu kelompok yang terdiri dari 

individu yang hidup bersama sedemikian rupa sehingga merasakan 

bahwa kelompok tersebut dapat memenuhi kebutuhan pokoknya. 

Masyarakat setempat menempati suatu wilayah yang dilandasi oleh 

suatu derajat hubungan sosial tertentu (desa, kota dan negara) 

Tipe masyarakat setempat ditentukan berdasarkan 4 kriteria, yaitu : 

1) Jumlah penduduk 

2) Luas wilayah, kekayaan dan pendapatan penduduk. 

3) Fungsi khusus anggota masyarakat 

4) Organisasi masyarakat 
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b. Masyarakat tradisional 

Masyarakat tradisional adalah yang masih banyak dikuasai oleh 

adat istiadat dan belum dipengaruhi oleh lingkungan sosial diluar 

pengaruh adat istiadat. Ciri masyarakat tradisonal adalah : 

1) Hubungan dalam keluarga atau masyarakat tradisional masih 

sangat kuat 

2) Organisasi sosial dibentuk berdasarkan adat setempat 

3) Manganut animisme dan dinamisme 

4) Belum memiliki lembaga pendidikan 

5) Hukum yang berlaku adalah hukum yang tertulis 

6) Perekonomian dilakukan untuk memenuhi kebutuhan sendiri 

atau untuk ditukar dengan kebutuhan lain. 

7) Aktifitas ekonomi dan sisoal melibatkan orang banyak 

dilakukan secara kekeluargaan. 

c. Masyarakat modern 

Masyarakat modern adalah masyarakat yang sebagian besar 

warganya memiliki oroentasi budaya yang mengacu pada 

kehidupan masa kini. 

Ciri masyarakat modern adalah : 

1) Hubungan masyarakat antar individu berdasarkan atas 

kepentingan probadi 

2) Terbuka dalam menerima 
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3) Memanfaatkan teknologi dan meningkatkan kesejahteraan 

4) Kelompok-kelompok dalam masyarakat mencerminkan 

profesi dalam keahlian masing-masing. 

5) Tingkat pendidikan formal relatif tinggi dan merata 

6) Menggunakan ekonomi pasar menggunakan uang 

. 

1.7   Landasan Teori 

Dalam penelitian ini posisi teori digunakan sebagai suatu yang akan diuji 

kebenarannya. Kebenaran atau keberlakuan sebuah teori akan diuji melalui 

hasil penelitian. Sehingga posisi teori dalam penelitian kuantitatif sangatlah 

penting. (Martono,2010:22).Teori yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah: 

a) Teori S-O-R (Stimulus-Organism-Respone)  

Dimulai pada tahun 1930-an, lahir suatu model klasik komunikasi 

yang banyak mendapat pengaruh teori psikologi, Teori S-O-R 

singkatan dari Stimulus-Organism-Response. Objek material dari 

psikologi dan ilmu komunikasi adalah sama yaitu manusia yang 

jiwanya meliputi komponen-komponen : sikap, opini, perilaku, kognisi 

afeksi dan konasi. 

Asumsi dasar dari model ini adalah  media massa menimbulkan 

efek yang terarah, segera dan  langsung terhadap komunikan. Stimulus 

Response Theory atau S-R theory. Model ini menunjukkan bahwa 
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komunikasi merupakan proses aksi-reaksi. Artinya model ini 

mengasumsikan bahwa kata-kata verbal, isyarat non verbal, simbol-

simbol tertentu akan merangsang orang lain memberikan respon 

dengan cara tertentu. Pola S-O-R ini dapat berlangsung secara positif 

atau negatif, misal jika orang tersenyum akan dibalas tersenyum ini 

merupakan reaksi positif, namun jika tersenyum dibalas dengan 

palingan muka maka ini merupakan reaksi negatif. Model inilah yang 

kemudian mempengaruhi suatu teori klasik komunikasi yaitu 

Hypodermic Needle atau teori jarum suntik. Asumsi dari teori inipun 

tidak jauh berbeda dengan model S-O-R, yakni bahwa media secara 

langsung dan cepat memiliki efek yang kuat tehadap komunikan. 

Artinya media diibaratkan sebagai jarum suntik besar yang memiliki 

kapasitas sebagai perangsang (S) dan menghasilkan tanggapan (R) 

yang kuat pula. 

b) Uraian Teori 

Menurut teori ini, efek yang ditimbulkan adalah reaksi khusus 

terhadap stimulus khusus sehingga seseorang dapat mengharapkan dan 

memperkirakan kesesuaian antara pesan dan reaksi komunikan. Jadi 

unsur-unsur dalam model ini adalah : 

 Pesan (stimulus, S) 

 Komunikan (organism, O) 

 Efek (Response, R) 
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Hosland, et al (1953) mengatakan bahwa proses perubahan perilaku 

pada hakekatnya sama dengan proses belajar. Proses perubahan 

perilaku tersebut menggambarkan proses belajar pada individu yang 

terdiri dari : 

 Stimulus (rangsang) yang diberikan pada organisme dapat 

diterima atau ditolak. Apabila stimulus tersebut tidak diterima 

atau ditolak berarti stimulus itu tidak efektif mempengaruhi 

perhatian individu dan berhenti disini. Tetapi bila stimulus 

diterima oleh organisme berarti ada perhatian dari individu dan 

stimulus tersebut efektif. 

 Apabila stimulus telah mendapat perhatian dari organisme 

(diterima) maka ia mengerti stimulus ini dan dilanjutkan kepada 

proses berikutnya. 

 Setelah itu organisme mengolah stimulus tersebut sehingga terjadi 

kesediaan untuk bertindak demi stimulus yang telah diterimanya 

(bersikap). 

 Akhirnya dengan dukungan fasilitas serta dorongan dari 

lingkungan maka stimulus tersebut mempunyai efek tindakan dari 

individu tersebut (perubahan perilaku). 

Selanjutnya teori ini mengatakan bahwa perilaku dapat berubah 

hanya apabila stimulus (rangsang) yang diberikan benar-benar 

melebihi dari stimulus semula. Stimulus yang dapat melebihi stimulus 
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semula ini berarti stimulus yang diberikan harus dapat meyakinkan 

organisme. Dalam meyakinkan organisme ini, faktor reinforcement 

memegang peranan penting. 

Dalam proses perubahan sikap tampak bahwa sikap dapat berubah, 

hanya jika stimulus yang menerpa benar-benar melebihi semula. 

Menurut Dr.Saifuddin Azwar (1988:62-67) dalam bukunya “Sikap 

Manusia, Teori dan Perubahannya” Mengutip pendapat Hovlan dan 

kawan-kawannya adalah aggapan bahwa efek suatu komunikasi 

tertentu yang berupa perubahan sikap akan tergantung pada sejauh 

mana komunikasi itu : 

a. diperhatikan,  

b. difahami, dan  

c. diterima. 

Stimulus atau pesan yang disampaikan kepada komunikan 

mungkin diterima atau mungkin ditolak. Komunikasi akan berlangsung 

jika ada perhatian dari komunikan. Proses berikutnya komunikan 

mengerti. Kemampuan komunikan inilah yang melanjutkan proses 

berikutnya. Setelah komunikan mengolahnya dan menerimanya, maka 

terjadilah kesediaan untuk mengubah sikap. 

Teori ini mendasarkan asumsi bahwa penyebab terjadinya 

perubahan perilaku tergantung kepada kualitas rangsang (stimulus) 

yang berkomunikasi dengan organisme. Artinya kualitas dari sumber 
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komunikasi (sources) misalnya kredibilitas, kepemimpinan, gaya 

berbicara sangat menentukan keberhasilan perubahan perilaku 

seseorang, kelompok atau masyarakat.  

Gambar 1.1  Skema Teori S-O-R 

 

 

 

 

 

 

 

(Saifuddin Azwar,88:63) 

 

Gambar tersebut menunjukan bahwa perubahan sikap bergantung 

pada proses yang terjadi pada individu. Stimulus atau pesan yang 

disampaikan kepada komunikan mungkin diterima atau ditolak. 

Komunikasi akan berlangsung jika ada perhatian dari komunikan. 

Proses berikutnya adalah komunikan mengerti. Kemampuan 

komunikan inilah yang melanjutkan proses berikutnya. Setelah 

komunikan mengelolahnya dan menerima maka terjadilah kesediaan 

untuk merubah sikap. 

Organisme:  

 Perhatian 

 difahami 

 diterima 

  

Stimulus 

Respon 

Perubahan Prilaku 
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Proses perubahan perilaku pada hakikatnya adalah sama dengan 

belajar, proses tersebut menggambarkan bagaimana belajar pada 

individu yang terdiri dari : 

a) Stimulus (rangsangan) yang diberikan pada organism dapat 

diterima atau ditolak. 

b) Apabila stimulus telah mendapat perhatian organism (diterima) 

maka ia mengerti stimulus ini dan dilanjutkan kepada proses 

berikutnya. 

c) Setelah itu organisme mengelolah stimulus tersebut sehingga 

terjadi kesediaan untuk bertindak demi stimulus yang telah 

diterimanya (bersikap) 

d) Akhirnya dengan dukungan fasilitas serta dorongan dari 

lingkungan maka stimulus tersebut mempunyai efek tindakan 

dari individu tersebut (perubahan prilaku). 

Maka setelah terjadinya proses-proses didalam diri komunikan, maka 

perubahan yang terjadi adalah : 

a. Perubahan kognitif, Pada perubahan ini pesan ditunjukan 

kepada komunikan, bertujuan hanya untuk mengunah pikitan 

komunikan. 

b. Perubahan Afektif, dalam hal ini adapun tujuan komunikator 

bukan saja hanya untuk diketahui oleh komunikan, melainkan 
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diharapkan adanya timbul suatu bentuk perasaan tertentu 

seperti rasa iba, sedih, terharu, gembira, puas dll. 

c. Perubahan behavioral, yaitu dampak yang timbul pada 

komunikan dalam bentuk prilaku, tindakan atau kegiatan. 

 

    Pada penelitian ini,  perubahan sikap yang akan diteliti adalah 

perubahan behavioral, yaitu adanya perubahan prilaku  berupa 

perubahan pola hidup sehat di dalam diri komunikan setelah 

menyaksikan program talkshow  “dr.Oz Indonesia”. Jika teori tersebut 

duhubungkan dengan penelitian mengenai program acara talkshow 

“dr.Oz Indonesia” dan pengarunya terhadap Pola Hidup Sehat 

Masyarakat. Maka hubungannya dengan teori S-O-R dapat 

dikemukakan sebagai berikut :  

1. Stimulus (pesan) 

Diartikan sebagai rangsangan atau sumber informasi. Stimulus 

yang dimaksudkan disini adalah materi acara atau informasi 

pesan yang disampaikan dalam acara talkshow”dr.oz 

Indonesia”di TransTV. Yang berfungsi sebagai media yang 

memberikan informasi kepada penontonya.  

2. Organism (komunikan)  

Diartikan sebagai komunikan yang menerima informasi pesan. 

yang menjadi sasaran adalah pemirsa acara talkshow”dr.oz 
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Indonesia”, yang dalam penelitian ini merupakan masyarakat 

Ngawi Desa Tempurejo yang sudah pernah menyaksikan acara 

ini.  

3.  Respon (Efek)  

Seperti yang diungkapkan oleh Hovland, Janis dan Kelley (pada 

uraian teori S-O-R) yang menyatakan ada tiga variabel penting 

dalam menelaah  sikap yang dirumuskan dalam teori Stimulus 

Organism Respon yaitu : 

a. Perhatian (attention) 

Acara televise khususnya tayangan dr.Oz Indonesia, 

merupakan stimuli yang akan ditangkap oleh organisme 

khalayak. Komunikasi akan berlangsung jika ada perhatian 

dari komunikan. 

b. Pengertian / pemahaman (Understanding) 

Proses memahami makna atau arti. Dan berikutnya 

komunikan mengerti. Kemampuan komunikan inilah yang 

melanjutkan proses berikutnya. 

c. Penerimaan (acceptance) 

Setelah komunikan mengolahnya dan menerimanya, maka 

terjadilah kesediaan untuk mengubah sikap. Dalam hal ini, 

masyarakat menerima stimuli yang berupa pesan sehingga 

timbulah pemahaman dari individu tersebut akan pola hidup 
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sehat yang benar sesuai dengan yang dijelaskan dalam acara 

dr.Oz Indonesia. 

Yang dimaksud  adalah terjadinya perubahan pola hidup sehat 

masyarakat Desa Tempurrejo Rt03,Rw02, setelah menyaksikan 

acara talkshow  dr.Oz Indonesia. 

 

1.8   Definisi Konseptual dan Operasional Variabel 

A. Definisi Konseptual  

Definisi konseptual adalah  proses menjelaskan konsep yang abstrak untuk 

kemudian mendefinisikannya menjadi definisi konseptual dengan 

berdasarkan literatur. (Martono,2010:81). Untuk mempermudah peneliti 

dan pembaca dalam memahami konsep penelitian ini, maka perlu 

ditentukan beberapa konsep yang perlu didefinisikan. Adapun definisi 

konseptualnya antara lain :  

a) Talkshow dr.Oz Indonesia 

  Menurut Lusia (2006:86) Acara talkshow  adalah acara  

menampilkan wawancara menarik terhadap orang-orang tertentu, 

misalnya selebriti dan tokoh-tokoh yang bisa membuat penonton 

mengidentifikasi diri padanya, atau pakar yang membantu memberi 

solusi dari suatu permasalahan.  

  dr.Oz Indonesia adalah acara talkshow kesehatan dengan program 

informatif, educatif dan menghibur. Acara ini dikemas dengan konsep 
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yang berbeda dengan acara talkshow lainya, Talkshow kesehatan 

dengan multi topik yang berbeda-beda setiap episodenya dengan 

menggangkat tema gaya hidup modern, dengan menghadirkan sumber 

terpercaya dan ahli dibidangnya. Sehingga acara ini tidak terkesan 

membosankan. Dengan dipandu oleh seorang host yang juga 

berprofesi sebagai dokter yaitu dr.Ryan Thamrin. Talkshow dr.Oz 

Indonesia hadir dua kali dalam seminggu yaitu sabtu dan minggu 

pukul 15.30-16.30 WIB. Tujuan dari konsep acara ini adalah dapat 

memberikan wawasan baru mengenai kehidupan yang sehat. 

(http://www.transtv.co.id). 

b) Pola Hidup Sehat  

  Pola hidup sehat adalah gambaran aktivitas atau kegiatan kita yang 

didukung oleh keinginan dan minat kita dan bagaimana pikiran kita 

menjalaninya dalam berinteraksi dengan lingkungan. 

(Kotler,2002:192). Secara umum Pola hidup sehat dapat diartikan 

hidup dengan gaya yang lebih fokus terhadap kesehatan, baik itu 

melalui prilaku, makanan, maupun kebiasaan-kebiasaan yang 

dilakukan sehari-hari.  

  Pola hidup sehat dalam hal ini adalah pola hidup sehat masyarakat 

Desa Tempurrejo Kedunggudel Rt03,Rw02 Kecamatan Widodaren 

Kabupaten  Ngawi. 
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B. Definisi Operasional Variabel 

Definisi operasioal variabel adalah merupakan petunjuk bagaimana 

sebuah variabel diukur melalui penetapan variabel (konsep) apa yang 

akan diukur, membuat definisi konseptual (pengertian variabel), 

menetapkan jumlah indikator variabel dan membuat kuesioner. 

(Hamidi.2010:142).  

Dalam penelitian ini terdapat dua variabel yaitu variabel bebas (X) 

Talkshow dr.Oz Indonesia  dan variabel terikat atau varibel (Y) Pola 

hidup sehat masyarakat. Dengan penjabaran sebagai berikut : 

a) Variabel Bebas (Independen Variabel) 

Adapun yang menjadi varibel bebas (X) adalah“Acara Talkshow 

dr.Oz Indonesia”. Sedangkan indikator-indikator yang dapat 

dijadikan tolak ukur variabel bebas (X) tersebut meliputi : 

1. Waktu atau Durasi penayangan : Informasi yang memuat 

tentang jadwal penayangan suatu acara. Waktu penayangan 

acara talkshow “dr.Oz Indonesia” di TransTv, yaitu hari sabtu 

dan minggu pukul 15.30-16.30 WIB. 

2. Topik/materi acara : untuk mengetahui tema apa saja yang 

dibahas dalam acara talkshow dr.Oz Indonesia. 

3. Kejelasan Materi : Untuk mengetahui apakah materi acara yang 

disampaikan dalam acara talkshow  dr.Oz Indonesia di TransTv 
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dapat dipahami atau tidak oleh para respondent saat 

memontonya. 

4. keahlian pembawa acara dan nara sumber : untuk mengetahui 

bagaimana kemampuan pembawa acara dan nara sumber dalam 

acara talkshow dr.Oz Indonesia di TransTv. Sehingga 

penampilan mereka dapat membuat acara tersebut menjadi lebih 

menari. 

b) Variabel Terikat (Dependent Variabel) 

Dalam penelitian ini variabel terikat (Y) adalah “Pola Hidup Sehat”. 

Adapun  indikator-indikator yang dapat dijadikan tolak ukur variable 

terikat adalah : 

a. Gizi Seimbang  

Makanan yang dimakan sehari-hari harusnya merupakan 

makanan seimbang, terdiri atas bahan-bahan makanan yang 

tersusun secara seimbang baik kualitas maupun kuantitas untuk 

memenuhi syarat-syarat hidup sehat. Atau yang bisa disebut 

dengan pola makan 4 sehat 5 sempurna. 

b. Usaha Kesehatan Pribadi 

Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk menjaga kesehatan 

pribadi diantaranya adalah : Mandi dua kali sehari, Rambut 

harus bersih, Tangan dan kaki harus bersih, Menggosok gigi, 

Pakaian harus bersih, Tidur yang cukup, Berolahraga. 
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c. Rumah Sehat 

Rumah yang sehat meliputi : Memenuhi kebutuhan fisiologis, 

Memenuhi kebutuhan psikologis, Menghindari terjadinya 

kecelakaan, Menghindari terjadinya penyakit 

d. Kesehatan Lingkungan Masyarakat 

Kesehatan lingkungan dapat dilakukan dengan cara : Menjaga 

kebersihan got dan selokan, Menjaga kebersihan jalan, 

Memelihara kebersihan taman, Menjaga kebersihan tempat 

ibadah, Menjaga kebersihan Puskesmas. 

e. Kebiasaan yang dapat menggangggu kesehatan 

Suatu kebiasaan yang kurang baik dapat mengganggu kesehatan 

individu atau masyarakat sekelilingnya. Apabila setiap individu 

menjaga kesehatan masing-masing berarti pula menjaga 

kesehatan masyarakat lingkungannya.  
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1.9   Hipotesis 

  Bungin (2009:75) menjelaskan secara etimologis hipotesis dibentuk dari 

dua kata yaitu hypo dan kata thesis. Hypo berati kurang dan thesis adalah 

pendapat. Kedua kata itu kemudian digunakan secara bersama menjadi 

hypothesis dan penyebutan dialek indonesia menjadi hipotesa kemudian 

berubah menjadi hipotesis yang maksudnya adalah suatu kesimpulan yang 

masih kurang atau kesimpulan yang belun sempurna. Pengertian ini kemudian 

diperluas dengan maksud sebagai kesimpulan penelitian yang belum 

sempurna,sehingga perlu sisempurnakan dengan membuktikan kebenaran 

hipotesis itu melalui penelitian,pembuktian itu hanya dapat dilakukan dengan 

menguji hipotesis dengan data lapangan. 

  Dengan hipotesis penelitian menjadi tidak mengambang,karena dibimbing 

dengan hipotesis tersebut. Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini 

adalah : 

  Ho  :  Tidak ada pengaruh tayangan  talkshow dr.Oz Indonesia terhadap 

          pola hidup sehat masyarakat. 

Ha :  Ada pengaruh yang signifikan tayangan talkshow dr.Oz Indonesia  

terhadap pola hidup sehat masyarakat. 
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F. METODE PENELITIAN 

1.1   Pendekatan Penelitian dan Jenis Penelitian  

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

kuantitatif. Pendekatan kuantitatif adalah Penelitian ini dilakukan dengan 

mengumpulkan data yang berupa angka. Data yang berupa angka tersebut 

kemudian diolah dan dianalisis untuk mendapatkan suatu informasi ilmiah di 

balik angka-angka tersebut. (Martono,2010:19). 

Dalam penelitian ini peneliti langsung membagikan angket berupa 

pertanyaan dan jawaban yang sudah disediakan dan langsung diberikan 

kepada masyarakat. Tujuan dari penelitian kuantitatif ini lebih pada teori yang 

sudah dan penentuan tentang pengujian hipotesa. Dimana hasil pengujian 

hipotesa tersebut dapat diketahui dari hasil pembagaian angket kepada 

masyarakat dan setelah pembagian angket tersebut maka langsung dihitung. 

Setelah terhitung semua baru tahu hasil dari hipotesa. 

 

1.2   Tipe dan Dasar Penelitian 

Tipe penelitian ini adalah assosiatif merupakan penelitian bertujuan untuk 

mengetahui hubungan  antara dua variabel atau lebih. (Sugiyono,1999:11). 

Dasar penelitian ini adalah survey dimana penelitian yang dilakukan pada 

populasi besar maupun kecil, tetapi data yang dipelajari adalah data dari 

sampel. (Sugiyono,1999:7) 
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1.3   Tempat Dan Waktu Penelitian 

a. Tempat 

  Penelitian ini akan dilakukan di Desa Tempurejo Kedunggudel 

Rt03, Rw02, Kecamatan  Widodaren Kabupaten Ngawi. Alasan memilih 

tempat penelitian dikarenakan peneliti melihat di Desa Tempurrejo ini 

mayoritas masyarakatnya mengenal media televisi, dan kebiasaan dari 

masyarakat Desa adalah menjadikan media televisi sebagai panutan atau 

sebagai guru, untuk mendapatkan informasi apaupun. Masyarakat disana 

cenderung masih percaya dengan mitos-mitos kesehatan yang berkembang 

dan hal itu dipercaya secara turun-temurun dan mayoritas melakukan 

pengomatan mandiri, hal ini tentu berkaitan dengan acara dr.Oz Indonesia 

karena di dalam acara tersebut ada segmen yang membahas seputar mitos 

mitos yang berkembang di masyarakat.  

  Selain itu masyarakat disana juga sudah mulai tersentuh gaya 

hidup modern seperti gemar makan-makanan instan seperti batagor, 

tempura dan burger. Kebanyakan dari mereka membutuhkan media untuk 

mendapatkan informasi seputar dunia kesehatan, dan media massa televisi 

merupakan salah satu media untuk mendapatkan informasi tersebut 

melalui program dr.Oz Indonesia itu. Dan juga peneliti mengamati 

mayoritas masyarakatnya suka menonton acara televisi disela sela 

kesibukannya. 
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b. Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada 18 januari 2014 s/d 15 Februari 2014. 

 

1.4   Populasi dan Sampel 

a) Populasi  

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas : obyek atau 

subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. 

(Sugiyono,1999:72). Berdasarkan definisi tersebut maka yang menjadi 

populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Tempurrejo 

Kedunggudel Rt03,Rw02. Berdasarkan data yang diperoleh dari Ketua Rt 

03,Rw02. Jumlah  masyarakat Desa Tempurejo keseluruhan berjumlah 178 

orang, 28 orang bekerja diluar kota. Sehingga masyarakat yang saat ini 

berada di Desa Tempurrejo Rt03,Rw02 berjumlah 150 orang. Dari 150 

orang, peneliti memberikan kriteria untuk mendapatkan populasi yang 

sesuai dengan yang diinginkan oleh peneliti. 

Kriteria – Kriteria yang dijadikan Populasi yaitu : 

1. Berusia mulai dari 20-50 tahun. Peneliti memilih usia mulai dari 20 

tahun dengan alasan karena menurut peneliti, di usia ini adalah usia 

peralihan dari remaja kedewasa dan mayoritas  usia 20 keatas 

adalah usia yang sudah matang secara psikis dan di usia 20-50 
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tahun masih tergolong usia produktif. Dimana diusia ini mayoritas 

orang sudah memikirkan penting kesehatan. 

2. Pernah menonton acara talkshow “dr.Oz Indonesia di TransTv” 

dalam 3 bulan terakhir. 

3. Yang bersedia menjadi responden untuk penelitian ini. 

 

  Dari hasil pra survey yang dilakukan oleh peneliti dengan didasari 

kriteria pertama yaitu yang berusia 20-50 tahun didapatkan 59 orang,  dari 

59 orang yang memenuhi kriteria kedua dan ketiga yaitu pernah 

menonton acara talkshow  dr.Oz Indonesia dalam 3 bulan terakhir dan 

yang bersedia menjadi responden ditemukan 43 orang. Sehingga yang 

memenuhi syarat sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan maka 

diperoleh 43 orang, Jadi populasi dalam penelitian ini berjumlah 43 

orang. 

 

b) Sampel  

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut.(Sugiono,1999:73). Dalam penelitian ini sampel yang 

diambil yaitu semua bagian yang ada pada populasi, yang memiliki  

karakteristik tertentu. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik 

Total Sampling  yaitu teknik penentuan sampel bila semua anggota 

populasi digunakan sebagai sampel.  
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Didasari pengertian diatas, Sehingga dalam penelitian ini jumlah 

sampel yang digunakan sebanyak 43 orang.  

 

1.5   Teknik pengumpulan data  

1. Dalam penelitian ini, menggunakan teknik pengumpulan data : 

a) Angket  

Angket merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukukan 

dengan cara memberi seperangkat pertannyaan atau pernyataan 

tertulis kepada responden untuk dijawab. Angket yang digunakan 

adalah jenis angket tertutup dimana dalam angket tersebut terdapat 

serangkaian pertanyaan yang disusun secara sistematis, kemudian 

di isi oleh responden dan dimana jawaban yang harus dijawab 

responden tertera dalam angket tersebut (Bungin 2009:123) 

b) Dokumentasi 

Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 

penduduk dan usia di Desa Tempurrejo Kedunggudel khususnya 

Rt/Rw 03/02, data diperoleh dari Ketua Rt03,Rw02. Sedangkan 

untuk mengetahui letak Geografisnya peneliti menggunakan data 

dari google eart. Dan surat ijin penelitian skripsi dari kampus untuk 

melakukan penelitian di Desa Tempurrejo Rt03,Rw02. 
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2. Pelaksanaan Pengumpulan Data Dilapangan 

Pada saat melaksanakan penelitian, peneliti melakukan beberapa tahapan 

dalam proses pengumpulan data adapun tahapan-tahapannya sebagai 

berikut : 

a. Tahap awal  

Pada tahap awal peneliti meminta izin kepada ketua Rt/Rw 03/02 

Desa Tempurrejo Kedunggudel, setelah memperoleh izin peneliti 

meminta data penduduk khususnya Rt/Rw 03/02 Desa Tempurrejo.  

b. Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dimulai dengan penyebaran Angket kepada para 

responden, yakni dimulai sejak tanggal 18 Januari 2014 s/d 15 

Februari 2014. Jumlah Angket yang disebarkan adalah sebanyak 43 

angket.  
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1.6   Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen 

a. Validitas  

Pengujian validitas adalah suatu ukuran yang menunjukan tingkat-tingkat 

kevalitadan atau kesahihan sesuatu instrumen. Dalam penelitian ini untuk 

mengukur seberapa valid data tersebut,peneliti akan menggunakan rumus 

Product Moment (uji r) yang dimana suatu item dinyatakan valid apabila 

rxy lebih besar rtabel. 
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Keterangan : 

rxy    =  Korelasi anatara variabel X terhadap variabel Y 

n    =  Jumlah sampel 

X  =  Jumlah skor item 

Y  = Jumlah skor total 

 

b. Reliabilitas  

Uji Reliabilitas 

Digunakan untuk menguji keajegan hasil pengukuran intrumen. Suatu 

instrumen pengukuran dikatakan reliabel apabila instrumen tersebut 

dipergunakan secara berulang memberikan hasil ukur yang 
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sama.(Uhar.2012:104). Uji reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan 

rumus Alpha Combach dengan rumus sebagai berikut : 

 

    r11  = (  

     
) (  

   

  
 ) 

keterangan : 

r11            =  reliabilitas instrumen 

k             =  banyaknya butir pertanyaan atau banyaknya soal 

 b
2                

=  jumlah varians butir  

 t
2                     

=  varians total (Suharsimi Arikunto.1992:164-165) 

 

 

1.7   Teknik Pengolahan data Analisis Data  

a) Teknik Pengolahan Data  

Proses pengolahan data dapat dilakukan dengan memberikan skala 

atau skor dari jawaban-jawaban angket. Skala pengukuran yang 

digunakan adalah Skala Likert. Skala Likert merupakan jenis skala yang 

digunakan untuk mengukur variabel penelitian (fenomena sosial 

spesifik), seperti sikap, pendapat, dan persepsi sosioal sesorang atau 

sekelompok orang. 

Dengan Skala Likert, maka variabel yang diukur dijabarkan menjadi 

indikator variabel. Kemuadian indikator tersebut dijadikan sebagai titik 
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tolak untuk menyusun item-item instrumen yang dapat berupa pernyataan 

atau pertanyaan. (Sugiyono,1999:86) 

Setelah peneliti mengumpulkan data dari dari para responden, maka 

peneliti melakukan proses pengolahan data dari angket yang telah di isi 

oleh para responden. Adapun tahapan-tahapan sebagai berikut : 

1. Editing data : Peneliti memeriksa kembali jawaban-jawaban yang 

diberikan oleh responden, dan mengecek lagi identitas responden 

sesuai dengan data responden yang peneliti tentukan.  

2. Coding data : Peneliti melakukan proses pemindahan jawaban –

jawaban menjadi bentuk angka atau skor sesuai yang sudah 

ditentukan oleh peneliti. 

3. Tabulasi Data : Peneliti melakukan perhitungan frekuensi jawaban 

yang dinerikan responden menurut kategori jawaban, kemudian di 

masukan ke dalam tabel dan selanjutnya dianalisa. 

Jawaban responden mempunyai gradasi diri positif sampai negatif. Jadi, 

pada setiap jawaban akan diberikan skor yaitu :  

- Jawaban setuju/selalu/sangat positif, diberi skor = 5  

- Jawaban setuju/sering/positif, diberi skor  = 4 

- Jawaban ragu-ragu/kadang-kadang/netral, diberi skor  = 3 

- Jawaban tidak setuju/hampir tidak pernah/ negatif diberi skor  = 2 

- Jawaban sangat tidak setuju/tidak pernah, diberi skor  = 1 
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b) Teknik Analisis Data 

Untuk pembuktian atas hipotesis yang diajukan, dengan menggunakan 

Uji F yang bertujuan untuk menguji tingkat signifikan pengaruh yang 

dihasilkan dari variabel bebas terhadap variabel terikat dengan rumus : 

F = 
  

   –       –     
 

Keterangan: 

R = Koefisien 

K = Jumlah variabel independen 

n = Jumlah sampel 

Selanjutnya untuk memprediksi variabel (Y) Pola Hidup Sehat Masyarakat,  

jika variabel (X) Acara dr.Oz Indonesia dikendalikan, digunakan Analisis 

Regresi Linier sederhana, yaitu: 

     Ŷ    
a  bX 

Keterangan : 

   = subjek dalam variabel dependen yang diprediksikan. 

a   = harga Y bila X = 0 (harga konstan) 

b   =  angka arah atau koefisien regresi, yang menunjukan angka peningkatan    

ataupun penurunan variabel dependen yang didasarkan pada varibel       

independen. Bila b (+) maka naik. Dan Bila (-) maka terjadi penurunan. 

X   = Subjek pada variabel independen yang mempunyai nilai tertentu. 
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Jadi harga b merupakan fungsi dari koefisien korelasi. Bila koefisien korelasi 

tinggi, maka harga b juga besar, sebaliknya bila koefien korelasi rendah maka 

harga b juga rendah (kecil). Selain itu bila koefisien korelasi negatif maka 

harga juga negatif, dan sebaliknya bila koefisien korelasi positif maka harga b 

juga positif. 

Selain itu harga a dan b dapat dicari dengan rumus berikut : 
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