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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 

Komunikasi merupakan suatu kebutuhan yang tidak dapat dilepaskan dalam 

kehidupan setiap manusia. Salah satu jenis media massa yang di gunakan untuk 

menyebarkan informasi adalah televisi. Televisi merupakan gabungan dari media audio 

dan gambar. Kekuatan dari gambar tersebut menjadi andalan televisi, karena gambar 

yang disajikan bukanlah gambar yang mati atau tidak bergerak melainkan gambar hidup 

yang dapat menimbulkan kesan tersendiri kepada khalayaknya. Khalayak banyak 

memilih siaran televisi karena cepat, lugas, dan lengkap dalam menyampaikan informasi. 

Selain itu televisi “salah satu media audio visual yang berfungsi sebagai penerangan, 

pendidikan, dan hiburan” (effendi, 1993:23). 

Menurut Onong Uchjana Effendy, fungsi televisi secara universal adalah 

mendifusikan informasi (to inform), untuk mendidik (to educate), untuk menghibur (to 

entertaint), dan untuk mempengaruhi (to influence). Pada kenyataannya hal-hal tersebut 

sudah dapat dipenuhi semua stasiun televisi di Indonesia, baik yang dikelola 

pemerintahan maupun swasta (Dedy Mulyana, 1997). 

Televisi sebagai media komunikasi massa, dimana televisi memiliki efek yang paling 

besar dalam mempengaruhi penontonnya. Seperti yang dikemukakan oleh Wilbur 

Schramm dalam Teori AIDDA attention (perhatian), Interest (menarik), Desire (minat), 

Decision (keputusan), dan Action (kegiatan) dalam buku effendi yang berjudul Ilmu, 

Teori dan Filsafat Komunikasi. Membangkitkan perhatian yang berperan penting adalah 

komunikatornya. Dalam hal ini, acara di televisi yang sebagai komunikator harus mampu 

menimbulkan suatu daya tarik untuk penontonnya (audience). Artinya, sebuah tayangan 

di televisi harus menarik dan unik. Dengan begitu akan memancing perhatian khalayak  

atau masyarakat untuk minat serta memutuskan untuk menonton tayangan tersebut. 

Ketika semua proses itu terjadi maka dampak terjadi adalah masyarakat atau individu ini 

untuk melakukan kegiatan yang mereka lihat di acara atau tayangan di televisi. Kegiatan-

kegiatan ini seperti menirukan gaya dan aksi dari tayangan yang ada di dalam acara 
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tersebut. Dan itulah mengapa televisi memiliki efek yang paling besar dalam 

mempengaruhi penontonnya. 

Perkembangan dunia pertelevisian sangat pesat. Hal ini bisa di lihat dari 

banyaknya jumlah televisi yang muncul, seperti munculnya televisi swasta nasional, 

televisi swasta lokal, maupun televisi kabel. Masing-masing instansi pertelevisian 

mencoba untuk mengembangkan program acara agar semakin variatif. Hal ini yang 

tentunya berdampak pada penggunaan media massa untuk memenuhi kebutuhan mereka. 

“ada berbagai kebutuhan yang dipuaskan oleh media massa. Kita ingin mencari 

kesenangan, media massa dapat memberi hiburan. Kita mengalami goncangan batin, 

media massa meberikan kesempatan untuk melarikan diri dari kenyataan. Kita kesepian 

dapat berfungsi sebagai sahabat” (Rakhmat, 2003:207).  

Keadaan tersebut merupakan salah satu bukti kebutuhan masyarakat terhadap 

media semakin meningkat terutama dalam hal pemberian informasi sekaligus hiburan. 

Atas dasar itulah, televisi berusaha menyajikan program-program acara yang dapat 

memberikan informasi dan hiburan kepada masyarakat mulai dari kuliner, barang-barang 

unik, life style, sampai pada kebiasaan serta budaya-budaya yang unik. Tetapi secara 

bersamaan dengan perkembangan program-program acara yang bersifat menghibur dan 

informatif, masyarakat juga diharapkan dapat bisa menyeleksi segala macam informasi 

yang edukatif dan realistis. 

Salah satu unsur penting dalam mengatisipasi persaingan antar stasiun televisi 

adalah meningkatkan program tayangannya. Program adalah daya tarik stasiun-stasiun 

televisi swasta dalam sebuah kompetisi untuk menarik perhatian pemirsa sebanyak 

mungkin untuk itu stasiun televisi berusaha meraih peluang-peluang dengan menciri 

khususkan diri melalui program tertentu agar memperoleh perhatian tetap dari 

pemirsanya. 

Salah satu program acara itu adalah Indonesia Lawak Klub (ILK) yang saat ini 

ditayangkan oleh Trans7 setiap senin-jumat pada pukul  21.15 WIB yang dibawakan oleh 

denny Chandra. Program acara Indonesia Lawak Klub (ILK) merupakan parodi dari 

Indonesia Lawyer Club (ILC) yang disiarkan oleh tvOne. Konsep acara dibuat mirip 

sedemikian rupa mulai dari setting tempat, pembawa acara, panelis, serta diskusi-diskusi 

yang di bicarakan bedanya bila di Indonesia Lawyer Club (ILC) panelisnya orang-orang 
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pintar seperti pegacara, hakim, dan tokoh parpol maka di Indonesia Lawak Klub (ILK) 

mempertemukan para pelawak-pelawak kondang dari berbagai generasi di Indonesia dan 

bergabung dalam satu forum diskusi membahas sebuah topik yang tengah menjadi isu 

terkini dan sedang berkembang, mirip seperti acara Indonesia Lawyer Club (ILC). Tapi 

tidak membahas politik, acara ini lebih membahas ke hal-hal ringan tentang sesuatu yang 

sedang nge-tren, ramai diperbincangkan dan dapat menambah pengetahuan penonton. 

“Menyeleseikan masalah tanpa solusi”, itulah motto dari acara ini. Menggelitik dan 

menghibur, Orang-orang yang biasanya melawak itu berkolaborasi membicarakan suatu 

masalah dan berusaha untuk memberikan solusi dengan versi yang menghibur.  

Disini ada daya tarik tersendiri dari Indonesia Lawak Klub (ILK) genre lawak  

dengan kemasan talk-show serius. Format dan setting acara memberi peran dan kesan 

elegan kepada para pelawak yang tampil. Meninggalkan kesan lawakan slapstick, 

kampungan bahkan lawakan jorok dan kasar ala YKS atau OVJ sekalipun. Ada nuansa 

"keren" dan gagah ketika para "narasumber" tampil dengan sosok yang rapih, berjas, dasi, 

dengan "makalah" di tangan. Peneliti memilih acara Indonesia Lawak Klub (ILK) karena 

sebagai program acara komedi baru dan merupakan program unggulan TRANS 7 serta 

memiliki tampilan kemasan yang unik dan memiliki daya tarik tersendiri, yang membuat 

acara Indonesia Lawak Klub (ILK) ini berbeda dengan acara komedi lainnya.  

Selain daya tarik diatas acara Indonesia Lawak Klub (ILK) di bagi beberapa segmen 

yang berbeda antara lain segmen perkenalan dengan singkatan-singkatan kata yang lucu 

dari setiap panelis, segmen pembahasan diskusi kocak dari tema yg dibawakan dan, 

segmen notulen yang menyimpulkan dari semua pembahasan dengan kata-kata mutiara 

yang dingin dari kang maman yang belum pernah ada di program acara lainnya, sehingga 

daya tarik itulah yang membuat acara ini berbeda dan menarik perhatian masyarakat 

khususnya mahasiswa Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik 

Universitas Muhammadiyah Malang yang nantinya bisa menjadi suatu pelajaran/referensi 

ketika lulus bias membuat sebuah acara yang lebih kreatif lagi kedepannya.  

Dalam kaitan dengan acara ini nampaknya kalangan mahasiswa banyak yang 

mengemari acara Indonesia Lawak Klub (ILK) berdasarkan pengamatan yang dilakukan 

oleh peneliti secara informal. Alasan mengapa mahasiswa menyukai acara ini karena 

kemasan atau format dari acara ini mempunya ciri khas sendiri dan mempunyai daya 
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tarik tersendiri  karena dalam setiap episodenya acara ini setiap segmenya selalu berganti-

ganti cerita sehingga mereka tidak merasa bosan melihat acara Indonesial Lawak Klub 

(ILK) ini. Menurut beberapa mahasiswa acara Indonesia Lawak Klub (ILK) selalu 

mengundang tawa. Tingkahlaku panelis-panelisnya yang selalu memberikan diskusi-

diskusi lucu, seperti cak lontong dengan data penelitian atau surveynya yang absurd, 

komeng sebagai komentator dengan celetuk-celetukanya yang lucu dan unik membuat 

tertawa terbahak-bahak serta akbar, cipan, fitrop serta panelis-panelis Indonesia Lawak 

Klub (ILK) dan para bintang tamu yang hadir selalu memberikan tingkah laku yang bisa 

mengocok perut. Bahkan seringkali mahasiswa menunda pengerjaan tugasnya atau 

kegiatan apapun sampai selesei acara Indonesia Lawak Klub (ILK) ini selesei atau break 

untuk iklan. Daya tarik itulah yang ada dalam acara Indonesia Lawak Klub (ILK) dan 

membuat orang menyukai serta menarik untuk di tonton. Berdasarkan uraian di atas maka 

peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “PENGARUH DAYA 

TARIK PROGRAM ACARA INDONESIA LAWAK KLUB (ILK) DI TRANS7 

TERHADAP MINAT MAHASISWA MENONTON (Studi Pada Mahasiswa 

komunikasi Angkatan 2012 Universitas Muhammadiyah Malang)" 

 

B. Rumusan Masalah 

 

1. Adakah pengaruh antara program acara Indonesia Lawak Klub (ILK) di Trans7 

terhadap minat mahasiswa menonton ? 

2. Seberapa besar pengaruh program acara Indonesia Lawak Klub (ILK) di Trans7 

terhadap minat mahasiswa menonton ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh program acara Indonesia Lawak Klub 

(ILK) di Trans 7 terhadap minat mahasiswa menonton Indonesia Lawak Klub (ILK). 

2. Untuk mengetahui besar pengaruh program acara Indonesia Lawak Klub (ILK) di 

Trans 7 terhadap minat mahasiswa menonton Indonesia Lawak Klub (ILK). 
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D. Kegunaan Penelitian 

 

1. Secara Akademis 

Penelitian ini diharapkan dapat melengkapi penelitian-penelitian Ilmu 

Komunikasi sebelumnya dan dapat dijadikan sebagai rujukan bagi mahasiswa yang 

ingin melakukan penelitian tentang respon atau tanggapan mengenai sebuah tayangan 

variety show. 

2. Secara Pragmatis 

Sebagai bahan perbandinagan bagi peneliti lain dan dapat memberikan 

gambaran tentang penagaruh program acara Indonesia Lawak Klub (ILK) di Trans7 

terhadap minat mahasiswa dalam menyaksikan acara. 

 

E. Tinjauan Pustaka 

1. Pemahaman Tentang Komunikasi 

Dalam istilah komunikasi kita temukan berbagai macam definisi mengenai 

komunikasi karena betapa pentingnya komunikasi bagi kehidupan manusia, banyak 

pakar atau para ahli yang berusaha mendefinisikan komunikasi tersebut jelas arti atau 

makna yang terkandung. Menurut Everett M.Rogers yang dikutip oleh Hafied Cangara. 

“komunikasi adalah proses dimana suatu ide dialihkan dari sumber kepada penerima 

dengan maksud untuk mengubah tingkah laku mereka. Proses komunikasi bertujuan 

untuk menyampaikan suatu informasi yang diberikan oleh komunikator kepada 

komunikan melalui media atau secara langsung dan diharapkan dapat mempengaruhi 

atau mengubah sikap komunikan.  

Menurut Onong Uchjana Effendy yang mengutip pendapat Harold D. Laswell  

“Who says what in which channel to whom with what effect”, komunikasi adalah proses 

penyampaian pesan oleh seseorang kepada orang lain untuk memberitahu, mengubah 

sikap, pendapat, atau perilaku, baik secara lisan (langsung) ataupun tidak langsung 

(melalui media). Ia pun menjelaskan kelima unsur komunikasi, yaitu: komunikator, 

pesan, media, komunikan dan efek. Efek adalah tanggapan atau respon dari komunikan, 

pesan tersebut bisa diterima atau ditolak namun proses komunikasi telah berlangsung. 

Komunikasi efektif merupakan dasar utama yang harus dimiliki oleh setiap 
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penyelenggara tugas di tingkat manajerial maupun dia berada. Ketrampilan komunikasi 

sebagai sarana untuk dapat dimengerti sehingga masing-masing pihak memperoleh  

manfaat yang sebaik-baiknya serta dapat mencapai apa yang menjadi tujuan. 

Menurut Wilbur Schrarmm dalam buku Pengantar Teori Komunikasi oleh 

Suprapto (2006:4) menyatakan komunikasi sebagai suatu proses berbagi (sharing 

process), Schramm menguraikannya demikian: “Komunikasi berasal dari kata- kata   

bahasa Latin (communis) yang berarti umum (common) atau bersama. Apabila kita 

berkomunikasi, sebenarnya kita sedang berusaha menumbuhkan suatu kebersamaan 

(commonness) dengan seseorang. Yaitu kita berusaha berbagi informasi, ide atau sikap. 

Seperti dalam uraian ini, misalnya saya sedang berusaha berkomunikasi dengan para 

pembaca untuk menyampaikan ide bahwa hakikat sebuah komunikasi sebenarnya adalah 

usaha membuat penerima atau pemberi komunikasi memiliki pengertian (pemahaman) 

yang sama terhadap pesan tertentu”. 

Dari  uraian  Schramm  itu  dapat  disimpulkan  bahwa  sebuah  komunikasi yang 

efektif adalah komunikasi yang berhasil melahirkan kebersamaan (commonness); 

kesepahaman antara sumber (source) dengan penerima (audien-receiver)-nya. Sebuah 

komunikasi akan benar-benar efektif apabila audien menerima pesan, pengertian dan   

lain-lain persis sama seperti apa yang dikehendaki oleh penyampai. 

 

1.1. Definisi Komunikasi 

Sebagaimana telah dijelaskan di muka istilah komunikasi yang semula merupakan 

fenomena social, kemudian menjadi ilmu yang secara akademik berdisiplin mandiri, 

dewasa ini dianggap amat penting sehubungan dengan dampak social yang menjadi 

kendala bagi umat manusia akibat perkembangan teknologi. Deddy  Mulyana  

(2005:61)  mengkategorikan  definisi-definisi  tentang komunikasi dalam tiga 

konseptual yaitu: 

 

1. Komunikasi sebagai tindakan satu arah 

Suatu pemahaman komunikasi sebagai penyampaian pesan searah dari seseorang 

(atau lembaga) kepada seseorang (sekelompok orang) lainnya, baik secara langsung 

(tatap muka) ataupun melalui media, seperti surat (selebaran), surat kabar, majalah, 
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radio, atau televisi. Pemahaman komunikasi sebagai proses searah sebenarnya kurang 

sesuai bila diterapkan pada komunikasi tatap muka, namun tidak terlalu keliru bila 

diterapkan pada komunikasi publik (pidato) yang tidak melibatkan tanya jawab.     

Pemahaman  komunikasi  dalam  konsep  ini,  sebagai definisi berorientasi-sumber. 

Definisi seperti ini mengisyaratkan komunikasi semua kegiatan yang secara 

sengaja dilakukan seseorang untuk menyampaikan rangsangan dan untuk 

membangkitkan respon orang lain. Dalam konteks ini, komunikasi dianggap suatu 

tindakan yang disengaja untuk menyampaikan pesan demi memenuhi kebutuhan 

komunikator, seperti menjelaskan sesuatu sesuatu kepada orang lain atau membujuk 

untuk melakukan sesuatu. 

Beberapa definisi komunikasi dalam konseptual tindakan satu arah: 

 

a. Everet M. Roger : komunikasi adalah proses dimana suatu ide dialihkan dari 

sumber kepada suatu penerima atau lebih, dengan maksud untuk mengubah 

tingkah laku. 

b. Gerald R. Miller : komunikasi terjadi ketika suatu sumber menyampaikan suatu 

pesan kepada penerima dengan niat yang disadari untuk mempengaruhi perilaku 

penerima. 

c. Carld R. Miller : komunikasi adalah proses yang memungkinkan seseorang 

(komunikator) menyampaikan rangsangan (biasanya lambang-lambang verbal)    

untuk mengubah perilaku orang lain (komunikan). 

d. Theodore M. Newcomb : Setiap tindakan komunikasi dipandang sebagai suatu 

transmisi informasi terdiri dari rangsangan yang diskriminatif, dari sumber kepada 

penerima. 

 

2. Komunikasi sebagai interaksi 

Pandangan ini menyetarakan komunikasi dengan suatu proses sebab-akibat atau 

aksi-reaksi, yang arahnya bergantian. Seseorang menyampaikan pesan, baik verbal 

atau nonverbal, seorang penerima bereaksi dengan memberi jawaban verbal atau 

nonverbal, kemudian orang pertama bereaksi lagi setelah menerima respon atau 

umpan balik dari orang kedua, dan begitu seterusnya. Contoh definisi komunikasi 
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dalam konsep ini, Shanon dan Weaver, komunikasi adalah bentuk interaksi manusia 

yang saling mempengaruhi satu sama lain, sengaja atau tidak sengaja dan tidak 

terbatas pada bentuk komunikasi verbal, tetapi juga dalam hal ekspresi muka, lukisan, 

seni, dan teknologi. 

 

3. Komunikasi sebagai transaksi 

Pandangan ini menyatakan bahwa komunikasi adalah proses yang dinamis yang 

secara sinambungan mengubah pihak-pihak yang berkomunikasi. Berdasarkan 

pandangan ini, maka orang-orang yang berkomunikasi dianggap sebagai komunikator 

yang secara aktif mengirimkan dan menafsirkan pesan. Setiap saat mereka bertukar 

pesan verbal dan atau pesan non verbal. Beberapa definisi yang sesuai dengan konsep 

transaksi: 

 

a. Stewart L. Tubbs dan Sylvia Moss : Komunikasi adalah proses pembentukan 

makna di antara dua orang atau lebih. 

b. Judy C. Pearson dan Paul E. Nelson : Komunikasi adalah proses memahami 

dan berbagi makna. 

c. William I. Gordon : Komunikasi adalah suatu transaksi dinamis yang 

melibatkan gagasan dan perasaan. 

d. Donald Byker dan Loren J. Anderson : Komunikasi adalah berbagi informasi 

antara dua orang atau lebih. 

 

1.2. Unsur-unsur Komunikasi 

Dari pengertian komunikasi yang telah dikemukakan, maka jelas behwa 

komunikasi antarmanusia hanya bisa terjadi, jika ada seseorang yang 

menyampaikan pesan kepada orang lain dengan tujuan tertentu, artinya 

komunikasi hanya bisa terjadi kalau didukung oleh adanya sumber, pesan, media, 

penerima dan efek. Unsur-unsur ini juga bisa disebut komponen atau elemen 

komunikasi. Untuk itu, kita perlu mengetahui unsur-unsur komunikasi (Cangara, 

2011:22). Adapun unsur-unsur komunikasi sebagai berikut : 

 



9 

 

1. Sumber 

Semua peristiwa komunikasi akan melibatkan sumber sebagai pembuat atau 

pengirim informasi. Dalam komunikasi antarmanusia, sumber bisa terdiri dari 

satu orang, tetapi juga bisa dalam bentuk kelompok misalnya, partai, organisasi   

atau lembaga. Sumber sering disebut pengirim, komunikator atau dalam bahasa 

Inggrisnya disebut source atau sender. 

 

2. Pesan 

Pesan yang dimaksud dalam proses komunikasi adalah sesuatu yang 

disampaikan pengirim kepada penerima. Pesan dapat disampaikan dengan cara 

tatap muka atau dengan melalui media komunikasi. Isinya bisa berupa ilmu 

pengetahuan, hiburan, informasi, nasehat, atau propaganda. Dalam bahasa Inggris 

pesan biasanya diterjemahkan dengan kata message, content, atau information. 

  

3. Media 

Media yang dimaksud disini adalah alat yang digunakan untuk memindahkan 

pesan dari sumber kepada penerima. Terdapat beberapa pendapat mengenai 

saluran atau media. Ada yang menilai bahwa media bisa bermacam-macam 

bentuknya, misalnya dalam komunikasi antarpribadi pancaindera dianggap 

sebagai media komunikasi. Selain indera manusia, ada juga saluran komunikasi 

seperti surat, telepon, telegram yang digolongkan sebagi media komunikasi 

antarpribadi.  

Dalam komunikasi massa, media adalah alat yang dapat menghubungkan 

antara sumber dan penerima yang sifatnya terbuka, dimana setiap orang dapat 

melihat, membaca dan mendengarkannya. Media dalam komunikasi massa dapat 

dibedakan atas dua macam, yakni media cetak dan media elektronik. Media cetak 

seperti halnya surat kabar, majalah, buku, brosur, stiker, buletin, paster, spanduk, 

dan sebagainya. Sedangkan media elektronik antara lain: radio, film, televisi, 

video recoding, audio cassette dan sebagainya. 
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4. Penerima 

Penerima adalah pihak yang menjadi sasaran pesan yang dikirim oleh sumber. 

Penerima bisa terdiri dari satu orang atau lebih, bisa dalam bentuk kelompok, 

partai atau negara. Penerima adalah elemen penting dalam komunikasi, karena 

dialah yang menjadi sasaran dari komunikasi. Jika suatu pesan tidak diterima oleh 

penerima, akan menimbulkan berbagai macam masalah yang sering kali menuntut 

perubahan, apakah pada sumber, pesan, atau media. 

 

5. Pengaruh 

Pengaruh atau efek adalah perbedaan antara apa yang dipikirkan, dirasakan 

dan dilakukan oleh penerima sebelum dan sesudah menerima pesan. Pengaruh itu 

bisa terjadi pada pengetahuan, sikap dan tingkah laku seseorang (De Fleur, 1982). 

Karena itu, pengaruh juga bisa diartikan perubahan atau penguatan keyakinan 

pada pengetahuan, sikap dan tindakan seseorang sebagai akibat penerimaan 

pesan. 

 

6. Tanggapan Balik 

Ada yang beranggapan bahwa umpan balik sebenarnya adalah salah satu 

bentuk dari pada pengaruh yang berasal dari penerima. Akan tetapi sebenarnya 

umpan balik bisa juga berasal dari unsur lain seperti pesan dan media, meski 

pesan belum sampai pada penerima. Misalnya sebuah konsep surat yang 

memerlukan perubahan sebelum dikirim, atau alat yang digunakan untuk 

menyampaikan pesan itu mengalami gangguan sebelum sampai kepada tujuan. 

Hal-hal seperti itu yang menjadikan tanggapan balik yang diterima oleh sumber. 

 

7. Lingkungan 

Lingkungan atau situasi adalah faktor-faktor tertentu yang dapat 

mempengaruhi jalannya komunikasi. Faktor ini dapat digolongkan atas empat 

macam, yakn lingkungan fisik, lingkungan sosial budaya, lingkungan psikologis, 

dan dimensi waktu. Lingkungan fisik menunjukan bahwa suatu proses 

komunikasi hanya bisa terjadi kalau tidak terdapat rintangan fisik misalnya 
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geografis. Komunikasi sering sekali sulit dilakukan karena faktor jarak yang 

begitu jauh, dimana tidak tersedia fasilitas komunikasi seperti telepon, kartu pos 

atau jalan raya. Lingkungan sosial menunjukan faktor sosial budaya, ekonomi 

politik yang bisa menjadi kendala terjadinya komunikasi, misalnya kesamaan 

bahasa, kepercayaan, adat istiadat dan status sosial.  

Dimensi psikologis adalah pertimbangan kejiwaan yang digunakan dalam 

berkomunikasi. Misalnya menghindari kritik yang menyinggung perasaan orang 

lain, menyajikan materi yang sesuai dengan usia khalayak. Sedangkan dimensi 

waktu menunjukan situasi yang tepat untuk melakukan kegiatan komunikasi. 

Banyak proses komunikasi tertunda karena pertimbangan waktu, misalnya musim. 

Namun perlu diketahui karena dimensi waktu maka informasi memiliki nilai. Jadi, 

setiap unsur memiliki peranan yang sangat penting dalam membangun proses 

komunikasi.  Bahkan  ketujuh  unsur  itu  saling  bergantung  satu sama lain. 

 

1.3. Proses Komunikasi 

Proses komunikasi adalah setiap langkah mulai dari saat menciptakan informasi 

sampai dipahaminya informasi oleh komunikan. Komunikasi adalah suatu proses, 

suatu proses dimana komponen-komponennya saling terkait, dan bahwa para 

komunikatornya beraksi dan bereaksi sebagai satu kesatuan dan keseluruhan.  

Selanjutnya, ada lima faktor yang mempengaruhi proses komunikasi menurut 

William G. Scott dalam buku Pengantar Teori Komunikasi oleh Suprapto (2006:7), 

yakni: 

 

1.   The Act (Perbuatan) 

Perbuatan komunikasi menginginkan pemakaian lambang-lambang yang 

dapat dimengerti secara baik dan hubungan-hubungan yang dilakukan oleh 

manusia. Pada umumnya lambang-lambang tersebut dinyatakan dengan bahasa 

atau dalam keadaan tertentu tanda-tanda lain dapat pula diperguna kan. 
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2.   The Scene (Adegan) 

Adegan sebagai salah satu faktor dalam komunikasi ini menekankan 

hubungannya dengan lingkungan komunikasi. Adegan ini menjelaskan apa yang 

dilakukan, simbol apa yang digunakan, dan arti dari apa yang dikatakan. Dengan 

kata lain, dengan menggunakan simbol apa sesuatu itu dapat dikomunikasikan. 

 

3.   The Agent (Pelaku) 

Individu-individu yang mengambil bagian dalam hubungan komunikasi 

disebut pelaku komunikasi. Pengirim (komunikator) dan penerima (komunikan) 

yang  terlibat  di  dalamnya  adalah  contoh pelaku komunikasi tersebut, dan 

peranannya seringkali saling menggantikan dalam situasi komunikasi yang 

berkembang. 

 

4.   The Agency (Perantara) 

Alat-alat yang dipergunakan dalam komunikasi dapat membangun 

terwujudnya perantara itu (the agency). Alat-alat itu selain dapat berwujud 

komunikasi lisan, tatap muka, dapat juga alat komunikasi tertulis, seperti surat 

perintah, memo, buletin, nota, surat tugas dan jenis lainnya. 

 

5.   The Purpose (Tujuan) 

Menurut Grace dalam Thoha (Suprapto, 2006:8) ada 4 macam tujuan tersebut: 

 

1. Tujuan  Fungsional  (The  Functional  Goals),  ialah  tujuan  yang secara 

pokok bermanfaat untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi atau lembaga. 

 

2. Tujuan Manipulasi (The Manipulative Goals), tujuan ini dimaksudkan 

untuk menggerakkan orang-orang yang mau menerima ide-ide yang 

disampaikan baik sesuai atau tidak sesuai dengan nilai dan sikapnya 

sendiri. 
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3. Tujuan Keindahan (The Aesthetics Goals) tujuan ini bermaksud untuk 

menciptakan tujuan-tujuan yang bersifat kreatif. Komunikasi ini 

dipergunakan untuk memungkinkan seseorang mampu mengungkapkan 

perasaan tadi dalam kenyataan. 

 

4. Tujuan Keyakinan (The Confidence Goals), tujuan ini bermaksud untuk 

meyakinkan atau mengembangkan keyakinan orang-orang pada 

lingkungan. 

 

1.4 Tujuan Komunikasi 

 Seperti yang kita ketahui, komunikasi adalah proses interaksi baik antar diri 

sendiri maupun dengan orang banyak. Tetapi komunikasi juga memiliki arti yang 

sangat luas jadi komunikasi bukan hanya berinteraksi atau berbicara namun orang 

yang sedang diam menyendiri juga dapat dikatakan sedang berkomunikasi.  

 Adapun tujuan komunikasi dapat diuraikan sebagai berikut: 

 

1.   Perubahan sikap (attitude change) 

2.   Perubahan pendapat (opinion change) 

3.   Perubahan perilaku (behavior change) 

4.   Perubahan sosial (social change) 

 

Inti dari tujuan komunikasi di atas adalah untuk mengharapkan pengertian, 

dukungan, gagasan, dan tindakan komunikan (Effendy, 1986:9). 

 

2.Komunikasi Massa 

Komunikasi Massa adalah salah satu jenis komunikasi, selain komunikasi 

intrapersonal, komunikasi kelompok, dan komunikasi organisasi. 
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2.1  Definisi Komunikasi Massa 

Komunikasi massa adalah studi ilmiah tentang media massa beserta pesan yang 

dihasilkan, pembaca/pendengar/penonton yang akan coba diraihnya, dan efeknya 

terhadap mereka. Komunikasi massa merupakan disiplin kajian ilmu psikologi, 

sosiologi, ilmu politik, dan ekonomi. Sekarang ini komunikasi massa sudah 

dimasukkan dalam disiplin ilmiah. 

Pembahasan komunikasi yang kian pesat dan kompleks beserta penelitian yang 

terus menerus dilakukan menjadi bukti bahwa ilmu komunikasi massa menjadi bagian 

penting dalam proses kajian keilmuan. Bahkan (kemudian meskipun terbilang muda 

karena kemunculannya belum lama) menjadi peran terpenting dalam sejarah 

perkembangan manusia, terutama komunikasi. Alasannya, masyarakat kita dewasa ini 

tidak akan lepas dari peran ilmu komunikasi massa ini. 

Banyak sekali definisi tentang komunikasi massa yang telah dikemukakan para 

ahli komunikasi. Menurut Joseph A. DeVito seperti yang dikutip Effendy (1986:26), 

ialah sebagai berikut: Komunikasi massa adalah komunikasi yang ditujukan pada 

massa, kepada khalayak yang luar biasa banyaknya, yang disalurkan oleh pemancar 

audio dan atau visual. Banyak ragam dan titik tekan yang dikemukakannya. Namun 

dari sekian banyak definisi ada benang merah kesamaan definisi satu sama lain. Pada 

dasarnya komunikasi massa adalah penyebaran pesan dengan menggunakan media 

yang ditujukan kepada massa yang abstrak, yakni sejumlah orang yang tidak tampak 

oleh si penyampai pesan, dan bersifat satu arah atau one way traffic. 

Menurut Jalaluddin Rakhmat, komunikasi massa diartikan sebagai 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. 

Dengan demikian, media massa adalah alat-alat dalam komunikasi yang bisa 

menyebarkan pesan secara serempak, cepat kepada audience yang luas dan heterogen. 

Kelebihan media massa dibanding dengan jenis komunikasi lain adalah ia bisa 

mengatasi hambatan ruang dan waktu. Bahkan media massa mampu menyebarkan 

pesan hampir seketika pada waktu yang tak terbatas. 
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Bentuk-bentuk media massa antara lain media elektronik yaitu televisi dan radio, 

media cetak yaitu koran, majalah, tabloid, buku. Selain itu media massa dengan 

teknologi baru juga ada film dan internet. Apapun bentuknya, teknologi media massa 

baru akan duduk berdampingan dengan media lama, yang mungkin tak akan hilang. 

Biasanya, teknologi komunikasi yang baru tidak bisa sepenuhnya menggantikan 

teknologi lama, tetapi ia mungkin menyebabkan teknologi lama mengambil peran 

baru. Contohnya, televisi tidak menggantikan radio tetapi membawa radio ke sistem 

pemrograman yang baru, termasuk acara perbincangan dan format musik yang 

spesifik. 

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa komunikasi massa adalah 

pesan yang dikomunikasikan berlandaskan teknologi dan lembaga dari arus yang 

kontinius melalui media massa yang ditujukan pada sejumlah besar orang. Dalam  hal  

ini  penulis  menggunakan  dan  menitikberatkan  pada komunikasi massa dengan 

menggunakan media massa, khususnya media massa televisi. 

 

2.2 Komponen Komunikasi Massa 

Adapun komponen-komponen dari komunikasi adalah seperti yang terdapat 

dalam buku Pengantar Komunikasi Massa oleh Ardianto (2004:35) adalah: 

 

a. Komunikator 

Komunikator dalam komunikasi massa pada umumnya adalah suatu 

organisasi yang kompleks, yang dalam operasionalnya membutuhkan biaya 

yang sangat besar. 

 

b. Pesan 

Sesuai dengan karakteristik dari pesan komunikasi massa yaitu bersifat umum, 

maka pesan harus diketahui oleh setiap orang. 
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c. Media 

Media  yang  dimaksud  dalam  proses  komunikasi  massa  yaitu media massa 

yang memiliki ciri khas, mempunyai kemampuan untuk memikat perhatian  

khalayak secara serempak (simultaneous) dan serentak (instantaneous). 

  

d. Khalayak 

Dalam strategi komunikasi massa khalayak diperlukan analisis yang seksama     

karena banyaknya dan kompleksnya khalayak yang dituju. 

 

e. Filter dan Regulator Komunikasi Massa 

Dalam komunikasi massa pesan yang disampaikan media pada umumnya 

ditujukan kepada massa (khalayak yang heterogen). Khalayak yang heterogen 

ini akan menerima pesan melalui media sesuai dengan latar belakang sosial, 

ekonomi, pendidikan, agama, usia, budaya, dan sebagainya. Oleh karena itu, 

pesan tersebut akan difilter (disaring) oleh khalayak yang menerimanya. 

 

f. Gatekeeper (Penjaga Gawang) 

Dalam proses perjalanan sebuah pesan dari sumber media massa kepada 

penerimanya, gatekeepers ikut terlibat didalamnya.  Istilah gatekeepers pertama 

kali digunakan oleh Kurt Lewin dalam bukunya  Human  Relation  (1974).  

Fungsi  utama  gatekeepers adalah menyaring pesan yang diterima seseorang. 

 

2.3 Ciri-ciri Komunikasi Massa 

Melalui defenisi-defenisi komunikasi massa tersebut, kita dapat mengetahui ciri-

ciri komunikasi massa. Menurut Nurudin dalam bukunya Pengantar Ilmu Komunikasi 

Massa (2007:19), ciri-ciri dari komunikasi massa adalah : 

 

1. Komunikator dalam Komunikasi Massa Melembaga 

Komunikator dalam komunikasi massa bukan satu orang, tetapi kumpulan 

orang. Artinya, kumpulan antar berbagai macam unsur dan kerja sama satu sama 

lain dalam sebuah lembaga. Lembaga yang dimaksud disini menyerupai sebuah 
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sistem. Sistem itu adalah sekelompok orang, pedoman dan media yang melakukan 

suatu kegiatan mengolah, menyimpan, menuangkan ide, gagasan, simbol, 

lambang menjadi pesan dalam membuat keputusan untuk mencapai suatu 

kesepakatan dan saling pengertian satu sama lain dengan mengolah pesan itu 

menjadi sumber informasi. 

Dengan demikian, komunikator dalam komunikasi massa setidaknya memiliki 

ciri-ciri sebagai berikut : 

 

a. Kumpulan   individu,   dalam   berkomunikasi   individu- individu itu 

terbatasi  perannya    dengan    sistem    dalam media massa. 

b. Pesan yang disebarkan atas nama media yang bersangkutan, dan bukan 

atas nama pribadi unsur-unsur yang terlibat. 

c. Apa yang dikemukakan komunikator biasanya untuk mencapai 

keuntungan atau mendapatkan laba secara ekonomis. 

 

2. Komunikan dalam Komunikasi Massa  

Bersifat Heterogen Komunikan 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. Herbert Blumer pernah memberikan ciri-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 tidak tahu atau mengenal satu sama. Di 

samping itu, antarindividu itu tidak berinteraksi satu sama lain secara 

langsung. 

c. Mereka  tidak  mempunyai  kepemimpinan  atau  organisasi formal. 
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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 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 menggunakan 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. 

 

6. Komunikasi Massa Mengandalkan Peralatan Teknis 

Media massa sebagai alat utama dalam menyampaikan pesan kepada 

khalayaknya sangat membutuhkan bantuan peralatan teknis. Peralatan teknis yang 

dimaksud misalnya pemancar untuk media elektronik (mekanik atau elektronik).  

Televisi disebut media massa yang kita bayangkan saat ini tidak terlepas dari 

pemancar. 

 

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 
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media massa. Gatekeeper ini berfungsi sebagai orang yang ikut menambah atau 

mengurangi, menyederhanakan, mengemas agar semua informasi yang disebarkan 

lebih mudah dipahami. 

Gatekeeper juga berfungsi untuk menginterpretasikan pesan, menganalisis, 

menambah data, dan mengurangi pesan-pesannya. Intinya, gatekeeper merupakan 

pihak yang ikut menentukan pengemasan sebauh pesan dari media massa.  

Semakin kompleks sistem media yang dimiliki, semakin banyak pula (pemalang 

pintu atau penapis informasi) yang dilakukan. Bahkan, bisa dikatakan, Gatekeeper 

sangat menentukan berkualitas atau tidaknya informasi yang akan disebarkan.   

Baik buruknya dampak pesan yang disebarkan pun tergantung pada fungsi 

penapisan informasi atau pemalang pintu. 

 

2.4 Fungsi Komunikasi Massa 

Ada banyak pendapat yang dikemukakan untuk mengupas fungsi-fungsi 

komunikasi massa. Sama dengan definisi komunikasi massa, fungsi komunikasi 

massa juga mempunyai latar belakang dan tujuan yang berbeda satu sama lain. 

Meskipun satu pendapat dengan pendapat lain berbeda, tetapi titik tekan mereka 

kemungkinan sama. Misalnya, ada yang mengatakan bahwa fungsi media massa itu 

mendidik, tetapi ada pendapat yang mengatakan fungsi itu sudah tercakup dalam 

pewarisan sosial. Apapun yang dikemukakan, setidaknya ada benang merah bahwa 

fungsi komunikasi massa secara umum bisa dikemukakan, seperti informasi, 

pendidikan, dan hiburan. 

 

Menurut Sean MacBride (1980) yang dikutip oleh Cangara dalam bukunya 

Pengantar Ilmu Komunikasi (2011:62), mengemukakan bahwa “komunikasi tidak 

bisa diartikan sebagai pertukaran berita dan pesan tetapi juga sebagai kegiatan 

individu dan kelompok untuk mengenai pertukaran data, fakta dan ide”. Karena itu, 

komunikasi massa dapat berfungsi untuk : 
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1. Informasi 

Kegiatan untuk mengumpulkan, menyimpan data, fakta dan pesan, opini dan 

komentar. Sehingga orang bisa mengetahui keadaan yang terjadi di luar 

dirinya, apakah itu dalam lingkungan daerah, nasional atau internasional. 

 

2. Sosialisasi 

Menyediakan dan mengajarkan ilmu pengetahuan sebagaimana orang 

bersikap sesuai nilai-nilai yang ada serta bertindak sebagai anggota 

masyarakat secara efektif. 

 

3. Motivasi 

Mendorong orang untuk mengikuti kemajuan orang lain melalui apa yang 

mereka baca, liat, dengar lewat media massa. 

 

4. Bahan diskusi 

Menyediakan informasi sebagai bahan diskusi untuk mencapai persetujuan 

dalam hal perbedaan pendapat mengenai hal-hal yang menyangkut orang 

banyak. 

 

5. Pendidikan 

Membuka kesempatan untuk memperoleh pendidikan secara luas baik untuk 

pendidikan formal di sekolah maupun pendidikan non formal, serta 

meningkatkan kualitas penyajian materi yang baik menarik dan mengesankan. 

 

6. Memajukan kebudayaan 

Media massa menyebarluaskan hasil-hasil kebudayaan melalui pertukaran 

program siaran radio dan televisi, ataukah tercetak seperti buku dan 

penerbitan-penerbitan lainya. Pertukaran ini akan memungkinkan peningkatan 

daya kreativitas guna memajukan kebudayaan nasional masing-masing 

negara, serta mempertinggi kerjasama hubungan antarnegara. 
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7. Hiburan 

Media massa telah menyita banyak waktu luang untuk semua golongan usia 

dengan difungsikannya sebagai alat hiburan dalam rumah tangga. Sifat 

estetika yang dituangkan dalam bentuk lagu, lirik dan bunyi maupun gambar 

dan bahasa, membawa orang pada situasi menikmati hiburan seperti halnya 

kebutuhan pokok lainya. 

 

8. Intergrasi 

Banyak bangsa di dunia dewasa ini diguncang oleh kepentingan-kepentingan 

tertentu karena perbedaan etnis dan ras, komunikasi seperti satelit dapat 

dimanfaatkan untuk menjembatani perbedaan-perbedaan itu dalam memupuk 

dan memperkokoh persatuan bangsa. 

 

3. Media Massa 

3.1 Pengertian Media Massa 

Media adalah alat atau sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari 

komunikator kepada khalayak, sedangkan pengertian media massa sendiri adalah 

alat yang digunakan dalam penyampaian pesan dari sumber kepada khalayak 

(penerima) dengan menggunakan alat-alat komunikasi mekanis seperti surat 

kabar, film, radio, dan televisi (Cangara, 2011:125). 

 

3.2 Karakteristik Media Massa 

Media massa memiliki beberapa karakteristik seperti yang dikemukakan oleh 

(Cangara, 2011:128) antara lain: 

 

a. Bersifat melembaga 

b. Bersifat satu arah 

c. Meluas dan serempak 

d. Memakai peralatan teknis atau mekanis 

e. Bersifat terbuka 
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Media massa seperti disebutkan di atas memiliki ciri-ciri tertentu, antara lain 

ciri massif (massive) atau massa (massal), yakni tertuju kepada sejumlah orang 

yang relatif banyak. Secara umum media massa adalah alat yang di gunakan 

dalam proses penyampaian pesan dari sumber kepada khalayak dengan 

menggunakan alat-alat komunikasi, baik cetak maupun elektronik. 

 

3.3 Efek Media Massa 

Seperti yang diungkapkan oleh Donald K.Robert (Robert dalam Rakhmat, 

2005:218), efek media massa hanyalah “perubahan perilaku manusia setelah 

diterpa pesan media massa”. Apabila fokus pada pesan, maka efek haruslah 

berkaitan dengan pesan yang disampaikan media massa. Selain itu, terdapat tiga 

pendekatan yang disampaikan oleh Steven M. Chaffee. Pendekatan yang pertama 

adalah kecenderungan kita dalam melihat efek media massa, baik yang berkaitan 

dengan pesan, maupun media itu sendiri. Pendekatan yang kedua adalah ketika 

kita melihat jenis perubahan yang terjadi pada khalayak. Pendekatan yang ketiga 

adalah meninjau satuan observasi yang dikenai efek komunikasi massa, baik itu 

individu, kelompok, hingga bangsa sekalipun (Chaffee dalam Rakhmat, 2005: 

218). 

Berkaitan dengan tipe pendekatan yang kedua, terdapat tiga efek perubahan 

yaitu penerimaan informasi, perubahan perasaan atau sikap, dan perubahan 

perilaku. Dengan istilah lain, ketiga efek tersebut adalah: 

 

1. Efek kognitif: 

Efek ini terjadi bila ada perubahan pada apa yang diketahui, dipahami, atau 

dipersepsi khalayak. Efek ini berkaitan dengan transmisi pengetahuan, 

keterampilan, kepercayaan, atau informasi. Pembentukan dan perubahan citra 

terjadi karena realitas yang disampaikan oleh media massa adalah realitas yang 

sudah terseleksi. Akibatnya, muncullah stereotipe. Berkaitan dengan “Agenda 

Setting”, media mempengaruhi khalayaknya mengenai apa yang dianggap 

penting, sehingga hal lain menjadi terabaikan. Efek prososial kognitif 
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membicarakan bagaimana media massa memberikan manfaat seperti apa yang 

dikehendaki oleh khalayaknya. 

 

2. Efek afektif: 

Efek afektif timbul bila ada perubahan pada apa yang dirasakan, disenangi, atau 

dibenci khalayak. Efek ini berhubungan dengan emosi, sikap, atau nilai. Beberapa 

faktor yang mempengaruhi intensitas rangsangan emosional media massa antara 

lain suasana emosional (mood), skema kognitif, suasana terpaan, predisposisi 

individual, serta tingkat identifikasi. 

 

3.  Efek behavioral: 

Efek ini merujuk pada perilaku nyata yang dapat diamati yang meliputi pola-pola 

tindakan, kegiatan, atau kebiasaan berperilaku. Hal ini disebabkan karena 

khalayak belajar dari apa yang disampaikan oleh media massa. Masyarakat 

cenderung meniru perilaku yang mereka amati. 

 

4. Televisi Sebagai Medium Komunikasi Massa 

J.B Wahyudi menjelaskan secara rinci bahwa televisi merupakan salah satu media 

massa periodik yang memiliki karakteristik: 

 

a. Bersifat umum 

b. Sasaran/komunikan bersifat heterogen, artinya komunikan berasal dari 

berbagai lapisan, latar belakang dan status sosial yang berlainan 

c. Hubungan antara komunikator dan komunikan bersifat non pribadi 

d. Menimbulkan keserempakan, artinya keserempakan dalam hal menerima pesan 

komunikator. Bila media cetak agak kurang menimbulkan keserempakan 

karena media cetak dibaca mungkin dalam waktu yang tidak sama. 

 

Mengenai fungsi televisi, Hasan Syukur menjelaskan bahwa tanggung-jawab 

televisi tercermin pada fungsi-fungsi informasi (to inform), mendidik (to educate), dan 
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menghibur (to entertain) bahkan sekarang fungsi yang menonjol adalah fungsi 

mempengaruhi (to influence). 

Berdasarkan pendapat di atas penulis menyimpulkan bahwa acara televisi memiliki 

kemampuan dalam mempengaruhi sikap, pandangan, persepsi dan perasaan penonton. 

Hal ini merupakan dampak psikologi dari tayangan televisi dimana pesan yang 

disampaikan kepada khalayak akan menimbulkan kesan mendalam yang tidak mudah 

dilupakan. Bila dikaitkan dengan masalah  pokok  penulis, maka televisi memiliki fungsi 

mempengaruhi sikap, pandangan, persepsi dan perasaan khalayak atau penonton. 

Televisi merupakan media massa yang mempunyai banyak kelebihan dalam 

penyampaian pesan-pesannya, dibandingkan dengan media massa yang lain. Karena 

penyampaian pesannya melalui gambar dan suara secara bersamaan (sinkron) dan hidup, 

sangat cepat (actual), terlebih lagi dalam siaran langsung (LifeBroadcast), dan dapat 

menjangkau ruang yang sangat luas serta dalam waktu yang relatif singkat. 

 

4.1 Macam-macam Media Massa 

Media massa pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua kategori (Ardianto, 

2007:103), yakni media massa cetak dan media elektronik. Media cetak yang dapat 

memenuhi kriteria sebagai media massa adalah surat kabar dan majalah. Sedangkan 

media elektronik yang memenuhi kriteria media massa adalah radio siaran, televisi, film, 

media on-line (internet). 

 

4.2 Karakteristik Televisi 

      Berikut ini adalah macam-macam karakteristik televisi (Ardianto, 2007,137) : 

 

1. Audiovisual 

Televisi memiliki kelebihan, yakni dapat didengar sekaligus dapat dilihat 

(audiovisual). Jadi, apabila khalayak radio siaran hanya mendengar kata-kata, 

musik dan efek suara, maka khalayak televisi dapat melihat gambar yang 

bergerak. Namun demikian, tidak berarti gambar lebih penting daripada kata-kata. 

Keduanya harus ada kesesuaian secara harmonis. 
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2. Berpikir dalam gambar 

Ada dua tahap yang dilakukan dalam proses berpikir dalam gambar : 

 

a. Visualisasi (visualization) 

Visualisasi adalah proses menerjemahkan kata-kata yang mengandung 

gagasan yang menjadi gambar secara individual. 

 

b. Penggambaran (picturization) 

Penggambaran adalah kegiatan merangkai gambar-gambar individual 

sedemikian rupa sehingga kontinuitasnya mengandung makna tertentu. Dalam 

proses penggambaran ada gerakan-gerakan kamera tertentu yang dapat 

menghasilkan gambar sangat besar (big close-up), gambar diambil dari jarak 

dekat (close-up), dan lain-lain. Perpindahan dari satu gambar ke gambar 

lainnya pun bermacam-macam, bisa secara menyamping (panning), dari atas 

ke bawah atau sebaliknya (tilting), dan sebagainya. 

 

c. Pengoperasian lebih kompleks 

Dibandingkan dengan radio siaran, pengoperasian televisi siaran lebih 

kompleks, dan lebih banyak melibatkan orang. Peralatan yang digunakannya 

pun lebih banyak dan untuk mengoperasikannya lebih rumit dan harus 

dilakukan oleh orang-orang yang terampil dan terlatih. Dengan demikian 

media televisi lebih mahal daripada surat kabar, majalah dan radio siaran. 

 

4.3 Fungsi Televisi 

      Fungsi televisi sama dengan fungsi media massa lainnya (surat kabar dan radio 

siaran), yakni memberi informasi, mendidik, menghibur dan membujuk. Tetapi fungsi 

menghibur lebih dominan pada media televisi sebagaimana pada umumnya tujuan 

utama khalayak menonton televisi adalah untuk memperoleh hiburan, selanjutnya 

untuk memperoleh informasi. 
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F. Daya Tarik 

Keberadaan televisi sebagai media komunikasi massa telah memiliki daya tarik 

yang kuat bagi khalayak, sehingga pola-pola kehidupan rutinitas manusia sebelum 

muncul televisi berubah total. Adanya beberapa unsur penunjang seperti kata-kata, 

musik, sound effect dan juga adanya unsur visual yang berupa gambar semakin 

mendorong khalayak untuk melakukan perubahan tersebut. Semua unsur-unsur 

penunjang yang dimiliki oleh televisi diberikan agar khalayak merasa terpuaskan 

dengan kemunculan televisi. 

Daya tarik merupakan pendekatan yang digunakan untuk menarik perhatian 

konsumen dan atau mempengaruhi perasaan mereka terhadap suatu produk atau jasa. 

Daya tarik merupakan pesam yang mengacu pada motif psikologis yang mengandung 

pesan rasional emosional dengan himbauan akan ganjaran tertentu. 

Daya tarik disini bisa dari segi daya tarik selebriti yang membawakan acaranya, 

dari model acaranya, humor yang akan dimasukkan dalam rangkaian acaranya dan 

masih banyak lagi yang lainnya. 

Daya tarik dalam suatu acara/siaran sangat penting gunanya, karena jika suatu 

kemasan suatu acara atau siaran tersebut bagus maka akan tertangkap oleh konsumen. 

Artinya, konsumen akan mempunyai daya tarik untuk bisa melihat produk tersebut. 

Produk yang dimaksutkan dalam penelitian adalah program acara Indonesia Lawak 

Klub (ILK). 

Sebelum daya tarik muncul, para pembuat/pengelola acara televisi harus membuat 

kemasan yang unik dan menarik agar penonton mempunyai daya tarik menonton 

acara tersebut. Hal ini merupakan kunci utama kesuksesan sebuah acara televisi. 

Dengan adanya daya tarik tentu saja menambah keuntungan pada pihak stasiun 

televisi. 

Pada dasarnya terdapat berbagai daya tarik yang dapat digunakan sebagai dasar 

dalam menyajikan suatu tayangan 
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G. Minat Audience Menonton TV dan Faktor-faktor Yang Mempengaruhinya 

Minat adalah suatu perangkat mental yang terdiri dari suatu perasaan, harapan, 

pendirian, prasanka, rasa takut atau, kecenderungan-kecenderungan lain yang 

mengarahkan individu kepada suatu pilihan tertentu. Minat dapat menunjukan 

kemampuan untuk memberi seseorang atau seseuatu barang. Seseorang atau suatu soal 

maupun situasi mengandung sangkut paut terhadap dirinya. Sehingga pengetahuan atas 

informasi tentang seseorang atau objek pasti harus ada lebih dulu dari pada minat 

terhadap seseorang atau objek tadi (Christianto, 1999: 15). Minat juga dapat diartikan 

sebagai suatu perasaan terhadap suatu objek berupa benda atau situasi tertentu, dan 

perasaan suka ini dimanifestasikan dalam bentuk reaksi nyata atau berupa angan-angan 

saja. Perasaan ini tidak dapat ditentukan secara objektif tetapi hanya dapat diketahui dari 

pernyataan yang di buat subjek sendiri.  

Asher, Tiffir, dan Knight (1953) mengartikan minat sebagai sikap atau kondisi 

psikologis yang ditandai dengan pemusatan perhatian terhadap masalah-masalah atau 

aktivitas tertentu atau sebagai kecenderungan untuk memahami suatu pengalaman dan 

akan selalu diulang. Selain itu minat juga diartikan sebagai suatu perasaan senang yang 

dihasilkan dari adanya perhatian khusus terhadap sesuatu atau aktifitas tertentu. Hal ini 

senada dengan pendapat Lukas dan Britt (Indarto, 1993) dimana Lukas bukan sekedar 

suatu proses mekanik dari perhatian karena didalamnya tercakup perasaan (feels).  

(http://bawana.wordpress.com/2008/06/21/minat-2/ diakses pada tangal 27 desember 

2013, pukul 16:00). 

Mendefinisikan minat sebagai suatu kecenderungan untuk bertingkah laku yang 

berorentasi kepada objek, kegiatan, atau pengalaman tertentu, dan kecenderungan 

tersebut antara individu yang satu dengan yang lain tidak sama intensitasnya. 

Bila mereka melihat sesuatu itu mempunyai arti bagi dirinya, maka mereka akan 

tertarik terhadap sesuatu itu yang pada akhirnya nanti akan menimbulkan kepuasan bagi 

dirinya. 

(http://www.scribd.com/doc/65343008/Pengertian-Minat, diakses pada tanggal 27 

desember 2013, pukul 16:30). 

Minat didefinisikan sebagai perhatian khusus yang mengandung unsur-unsur 

perasaan. Minat menentukan suatu sikap yang menyebabkan seseorang berbuat aktif 

http://bawana.wordpress.com/2008/06/21/minat-2/
http://www.scribd.com/doc/65343008/Pengertian-Minat
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dalam suatu pekerjaan. Dengan kata lain minat dapat menjadi sebab suatu kegiatan. 

Minat dari seseorang berbeda-beda antar masing-masing individu. Hal ini disebabkan 

oleh perbedaan kondisi psikologis dan sosial serta kepentingan dari setiap individu. Minat 

juga berkaitan dengan perhatian yang diberikan individu pada suatu hal dalam situasi 

melalui inderanya (Tika, 2000:12) dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan 

bahwa minat untuk kesadaran individu terhadap sesuatu hal yang bersangkut paut dengan 

dirinya sehingga individu akan memusatkan seluruh perhatiannya terhadap objek 

tersebut. Minat juga mempunyai karakteristik atau ciri-ciri khusus, menurut crow and 

crow karakteristik minat itu dan beberapa diantarnya adalah: 

 

1. Minat itu timbul dari perasaan senang terhadap suatu objek atau situasi yang 

menarik perhatian seseorang. 

2. Minat dapat menyebabkan seseorang menaruh perhatian secara sadar; spontan, 

wajar, tanpa paksaan selektif. 

3. Minat dapat merangsang sesorang untuk mencari objek atau situasi yang 

diminati. 

4. Minat bersifat personal karena setiap individu mempunyai perbedaan dalam 

menentukan minatnya dan ini berkaitan dengan kepentingan pribadi seseorang. 

5. Minat yang bersifat konsisten sepanjang objek yang diminati efektif bagi 

individu. 

6. Minat bersifat deskriminatif karena memabntu seseorang terhadap hal-hal yang 

harus dan tidak harus dilakukan sehubungan dengan minatnya. 

7. Minat tidak bersifat native atau bawaan melainkan tumbuh dan berkembang 

bersamaan dengan pengalaman-pengalaman individu dan minat juga dapat 

menjadi sebab atau akibat dari pengalaman (Heriyanto, 2001:17) 

 

Minat menoton adalah suatu campuran dari perasaaan dan kecenderungan-

kecenderungan yang mengarahkan individu suatu pilihan untuk menonton sesuatu (inova 

hepy, 2005:27). Dari menonton tersebut, seseorang akan mendapatkan informasi baru 

yang bisa menciptakan sikap dan perilaku. Dalam penelitian ini yang dimaksud menonton 
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adalah tangapan dan perilaku masyarakat dalam menonton tayangan ditelevisi ketika 

mereka menerima pesan dari acara Indonesia Lawak Klub (ILK). 

Yang dimaksud dengan faktor-faktor yang menarik minat menonton adalah suatu 

rangsangan yang cukup kuat dan mendesak yang mengarahkan seseorang agar mencari 

pemuasan kebutuhannya. Menurut pendapat Elihu Katz, Jay G. Blumer dan Michael 

Gurevitch terdapat 2 faktor yang menarik pemirsa dalam menonton program acara 

televisi: 

 

a. Faktor Psikologis 

Ada berbagai kebutuhan pemirsa yang dipuaskan oleh media televisi berfungsi 

sebagai sahabat, mengalami goncangan batin sehingga televisi memberikan 

kesempatan untuk melarikan diri dari kenyataan, dll. Seperti pendapat teori 

Behaveorisme low effect bahwa prilaku yang tidak mendatangkan kesenangan 

tidak akan di ulangi. Artinya, kita tidak akan mengunakan media massa bila 

media massa tidak memberikan pada kebutuhan kita. 

b. Faktor Sosiologis 

Bahwa manusia ingin mencapai prestasi, kesuksesan dan kehormatan. 

Masyarakat dipandang sebagai suatu perjuangan dimana setiap orang ingin 

menonjol dari orang lain. Karena tidak jarang dari isi pesan yang di sampaikan 

televisi juga dipergunakan orang sebagai bahan percakapan dalam membina 

interaksi sosial. 

 

Dari beberapa pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang 

menarik minat menonton masyarakat adalah sesuatu kekuatan didalam tubuh manusia 

yang menggerakan individu melakukan tindakan untuk memenuhi sesuatu (Christianto,  

1999: 16-17). 
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H. Landasan Teori : Formula AIDDA 

Formula AIDDA disebut A-A Procedure atau From Attention to Action 

Procedure, yang dikemukakan oleh Wilbur Schramm. Aidda merupakan akronim dari 

kata Attention (Perhatian), Interest (Minat), Desire (Hasrat), Decision (Keputusan), dan 

Action (Tindakan). Seperti yang disebutkan oleh Effendy dalam bukunya yang berjudul 

Ilmu, Teori dan Filsafat Komunikasi (1993:304-305). 

  

a. Attention (Perhatian) 

Merupakan suatu proses mental ketika stimulus atau rangkaian stimulus, menjadi 

menonjol pada saat stimulus lainya melemah. Kaitanya dengan acara komedi ini 

adalah, awal mula khalayak atau individu mengetahui acara Indonesia lawak Klub 

(ILK) dan sehingga menimbulakan perhatian pada khalayak atau individu tersebut. 

 

b. Interest (Menarik) 

Menarik adalah kejutan dari perhatian yang merupakan titik tolak bagi timbulnya 

hasrat/minat atau keinginan untuk melakukan suatu kegiatan yang diharapkan 

komunikator. Kaitannya dengan acara ini, individu atau masyarakat timbul minat atau 

ketertariakan untuk menonton acara tersebut (dalam hal ini acara Indonesia Lawak 

Klub) 

 

c. Desire (Hasrat/minat) 

Hasrat merupakan keadaan rasional yang dipengaruhi oleh perasaan yang timbul 

karena dorongan untuk masuk secara lebih mendalam pada permasalahan yang 

membutuhkan suatu pemecahan. Kaitannya dengan acara komedi ini adalah hasrat 

untuk lebih tau lagi bagaimana cerita-cerita lucu yang ada dalam acara Indonesia 

Lawak Klub (ILK). 

 

d. Decision (keputusan) 

Memilih anatara kemungkinan-kemungkinan yang lebih dari satu. Khalayak atau 

individu akan mempertimbangkan untuk memilih dan kemudian akan mengambil 
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keputusan. Kaitannya dengan acara ini, disini individu atau masyarakat akan memilih 

dan mengambil keputusan untuk menonton acara Indoonesia Lawak Klub (ILK). 

 

e. Action (Tindakan) 

Merupakan realisasi dari tindakan pengambilan keputusan. Tindakan ini berupa 

menirukan gaya dan aksi dari para pemain yang ada dalam acara Indonesia Lawak 

Klub (ILK) tanpa disadari oleh individu atau masyarakat.  

 

Formula AIDDA dirumuskan untuk memudahkan mengarahkan suatu tujuan 

komunikasi yang dilakukan. Konsep AIDDA menjelaskan suatu proses psikologis yang 

terjadi pada diri khalayak atau individu (komunikan) dalam menerima pesan komunikasi 

dari komunikator. 

Tahapan diatas mengandung pengertian bahwa setiap proses komunikasi (baik 

komunikasi tatap muka maupun komunikasi massa) hendaknya dimulai dengan 

membangkitakan perhatian. Dalam hal ini, sebuah pesan komunikasi harus dapat 

menimbulkan daya tarik tersendiri sehingga dapat memancing perhatian komunikannya. 

Dalam membangkitkan perhatian yang berperan penting adalah komunikatornya 

harus mampu menimbulkan suatu daya tarik pada acara tersebut. Artinya, acara Indonesia 

Lawak Klub (ILK) ini mempunyai daya tarik sehingga tayangan yang menarik, unik serta 

memberikan kemasan acara yang berbeda dengan acara yang sejenis. Dengan begitu akan 

memancing perhatian khalayak atau masyarakat, sehingga masyarakat minat atau ingin 

dan memutuskan untuk menonton acara Indonesia Lawak Klub (ILK) di Trans7. Dampak 

yang terjadi setelah semua proses yang terjadi maka akan ada tindakan dari masyarakat 

atau individu ini untuk melakukan hal-hal yang mereka lihat di acara aIndonesia Lawak 

Klub (ILK). Bentuk tindakan yang dilakukan individu atau masyarakat tadi seperti 

menirukan gaya dan aksi dari pemain yang ada dalam acara tersebut. 

Berkaitan dengan permasalahan yang terjadi, komunikator yaitu acara Indonesia 

Lawak Klub (ILK) dan yang menjadi komunikan adalah mahasiswa yang menonton acara 

ini. Sebuah acara mampu membangkitkan perhatian penonton dari kemasan acara 

tersebut, sehingga akan muncul minat dalam diri khalayak atau masyarakat untuk 

mengetahui lebih jauh lagi tentang acara Indonesia Lawak Klub (ILK) ini. Selanjutnya 
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minat akan melahirkan rasa ingin atau hasrat untuk melakukan seperti yang disampaikan 

acarara tayangan tersebut. 

 

I.  Hipotesis 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah peneliti. Pada 

penelitian ini, peneliti menentukan hipotesis sebagai berikut : 

 

𝐻𝑜 :  Tidak ada pengaruh daya tarik program acara Indonesia Lawak Klub (ILK) di 

Trans7 terhadap minat menonton mahasiswa 

Hı :  Ada pengaruh daya tarik program acara Indonesia Lawak Klub (ILK) di Trans7 

terhadap minat menonton mahasiswa 

 

Dan terbentukalah pula hipotesis statistic yang berasal perbandingan dari asumsi hasil 

akhir penelitian dengan hasil akhir perhitungan penelitian sebenernya yaitu : 

 

𝐻𝑜 :  t hitung < t table 

𝐻ı :  𝑡 hitung > t table 

 

J.  Definisi Konseptual 

Definisi konseptual adalah batasan tentang pengertian yang di berikan peneliti 

terhadap variable-variabel (konsep) yang hendak diukur, diteliti dan digali datanya. (Hamidi, 

2007:133). 

 

1. Daya Tarik 

 Daya tarik adalah kekuatan atau penampilan komunikator yang dapat memikat 

perhatian komunikan. Sedangkan menurut Kotler dalam Sindoro (1996) adalah daya 

tarik isi pesan sebuah tayangan meliputi daya tarik rasional, emosional dan moral. 

Daya tarik rasional menunjukan bahwa kegiatan tersebut menghasilkan manfaat, 

sedangkan daya tarik emosional mencoba membangkitkan motivasi terhadap suatu 

kegiatan atau produk, dan daya tarik moral di arahkan pada perasaan seseorang 



33 

 

sehingga sering digunakan untuk mendorong orang mendukung masalah-masalah 

sosial”. (Sarwono 2010:28)  

 Berdasarkan dari dua definisi mengenai daya tarik diatas, maka peneliti 

mengambil kesimpulan bahwa daya tarik adalah proses awal terhadap kesan dari 

suatu bentuk komunikasi dan sangat berperan dalam membentuk animo komunikan. 

 Berdasarkan pengertiannya, daya tarik merupakan kekuatan yang dapat memikat 

perhatian, sehingga seseorang mampu mengungkapkan kembali pesan yang ia peroleh 

dari media komunikasi. Sehingga peneliti menyimpulkan bahwa daya tarik 

merupakan kekuatan mutlak yang harus diperhatikan, karena berhubungan dengan 

kemampuan komunikator dalam hal menyita perhatian komunikan sebagai langkah 

awal dalam menyampaikan pesan. Daya tarik dapat menjadi suatu proses psikologis 

yang dapat berkembang menjadi pemberian respon positif maupun respon negatif 

terhadap pesan komunikasi yang diberikan.  

 Sebagai suatu aspek kejiwaan, daya tarik bukan saja dapat mewarnai perilaku 

seseorang tetapi lebih dari itu, dapat mendorong seseorang untuk melakukan suatu 

kegiatan dan menyebabkan seseorang menaruh perhatian dan merelakan dirinya 

untuk terikat pada satu kegiatan. 

Daya tarik yang dimaksut dalam program acara Indonesia Lawak Klub (ILK) 

dalam penelitian ini dapat diartikan sebagai suatu proses kreatif dimulai dari 

pemilihan artis, pemilihan property, format acara serta setting tempat yang digunakan 

agar acara Indonesia Lawak Klub (ILK) dapat dengan mudah dikenal dan diterima di 

masyarakat luas. Sehingga nantinya diharapkan mampu menarik, menggerakkan dan 

mengarahkan seseorang atau individu untuk menonton acara Indonesia Lawak Klub 

(ILK)  di Trans7. 

 

2. Minat  

Minat adalah suatu perangkat mental yang terdiri dari suatu perasaan, harapan, 

pendirian, prasanka, rasa takut atau, kecenderungan-kecenderungan lain yang 

mengarahkan individu kepada suatu pilihan tertentu (mappiare, 1982:62). Menurut 

Hafied Cangara minat berati perhatian, kesukaan, hasrat terhadap suatu keinginan 

(cangara, 2002:65).  
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Sedangkan minat menonton dalam acara Indonesia Lawak Klub (ILK) ini adalah 

suatu campuran keinginan atau dorongan dari perasaan untuk mengarahkan individu 

kepada suatu pilihan untuk menonton sesuatu. Artinya, seseorang atau individu 

tersebut melakukan dorongan atau keinginan dari perasaannya untuk melihat acara 

Indonesia Lawak Klub (ILK) di Trans7.  

 

K. Definisi operasional 

1. Variabel Bebas (x) 

Menurut sugiono (2009:39) variable bebas merupakan variable yang mempengaruhi 

atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variable dependen (terikat) 

a. Daya tarik program acara Indonesia Lawak Klub (ILK) 

Daya tarik program acara Indonesia Lawak Klub (ILK) merupakan salah satu 

faktor yang mampu menggerakan dan mengarahkan seseorang untuk menonton 

acara Indonesia Lawak Klub di Trans 7. adapun yang menjadi indikator-

indikator dari daya tarik program acara Indonesia Lawak Klub dalam kaitannya 

dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:  

 

1. Keungulan dalam acara Indonesia Lawak Klub (ILK) mempertemukan 

pelawak-pelawak kondang berbagai generasi, lintas pelawak, lintas 

genre dalam sebuah diskusi yang lucu dan menarik yang belum pernah 

ada pada acara lainya 

2. Pesan-pesan kritis dari setiap panelis yang ada dalam acara Indonesia 

Lawak Klub (ILK) yang lucu, unik dan berbeda 

3. Setting tempat yang ada dalama acara Indonesia lawak Klub unik, 

elegan dan berbeda 

4. Kostum yang dikenakan para panelis dalam acara Indonesia Lawak Klub 

(ILK) elegan dan menarik 

5. Setiap episodenya acara Indonesia Lawak Klub (ILK) selalu berganti-

ganti dan memberikan diskusi-diskusi lucu 

6. Tingkah laku para panelis dalam acara Indonesia Lawak Klub (ILK) 

para panelisnya yang selalu mengocok perut penontonnya 
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7. Kehadiran Notulen yang memberikan kesimpulan dari tema pembahasan 

dan kata-kata mutiara membuat hati para penonton tenang  

8. Kehadiran bintang tamu yang selalu berganti-ganti dalam setiap 

episodenya 

 

2. Variable terikat (y) 

Variable terikat merupakan variable yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, 

karena adanya variable bebas. (sugiyono, 2009:40) 

a. Minat menonton pada mahasiswa 

Minat menonton pada mahasiswa adalah suatu campuran dari perasaan 

keinginan atau dorongan yang mengarahkan mahasiswa kepada suatu pilihan 

untuk menonton acara Indonesia lawak klub adapun yang menjadi indikator-

indikator nya adalah sebagai berikut: 

 

1. Mempunyai keinginan yang begitu kuat untuk menonton acara Indonesia 

lawak klub (ILK) setiap hari 

2. Mempunyai keinginan menonton acara Indonesia Lawak Klub (ILK) 

dari awal sampai selesei 

3. Mempunyai keinginan untuk tidak ingin mengganti saluran televisi saat 

acara Indonesia Lawak Klub (ILK) sedang berlangsung 

4. Mempunyai keinginan menyaksikan tiap segmen pada acara Indonesia 

lawak klub (ILK) 

5. Mempunyai keinginan yang kuat untuk menyukai semua segmen yang 

ada dalam acara Indonesia Lawak Klub (ILK) 

6. Mempunyai keinginan selalu mengikuti diskusi-diskusi lucu yang ada 

dalam acara Indonesia Lawak Klub (ILK) 

7. Mempunyai keinginan menonton acara Indonesia Lawak Klub (ILK) 

meski harus menunda kegiatan atau tugas yang lain 

8. Mempunyai keinginan menonton acara Indonesia Lawak Klub (ILK) 

meski harus menunda makan malam 
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L. Metode penelitian 

1. Pendekatan penelitian  

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Menurut Hamidi (2007:25), 

penelitian kuantitatif dilakukan untuk mengukur satu atau lebih variable penelitian. 

Lebih dari itu penelitian kuantitatif dilakukan untuk mengukur hubungan (korelasi, 

pengaruh) antara dua variable. 

 

2. Tipe penelitian 

Tipe penelitiannya adalah penelitian eksplanatif. Yakni tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk memberika eksplanasi yakni mengungkapkan hubungan dua atau lebih 

konsep variable dari suatu fenomena social (Hamidi, 2007:13) 

 

3. Tempat penelitian 

Penelitian ini dilakukan terhadap mahasiswa pada umumnya dengan mengambil 

tempat di kampus Universita Muhammadiyah Malang khususnya mahasiswa jurusan 

Ilmu Komunikasi angkatan 2012. Penelitian ini sengaja memilih sampel mahasiswa 

jurusan Ilmu Komunikasi angkatan 2012, dengan asumsi mereka memiliki pengetahuan 

lebih tentang bidang pertelevisian. Sehingga diharapkan dalam memberikan penilaian 

akan lebih obyektif dan dapat diterima. 

Pemilihan lokasi ini didasarkan karena sebagai kampus ternama di kota malang. 

Universitas Muhammadiyah Malang memiliki Jurusan Ilmu Komunikasi yang sudah 

berdiri sejak lama dan sudah diakui oleh kampus-kampus yang lain di kota malang. 

 

4. Populasi 

Menurut Hamidi (2007:126), populasi adalah keseluruhan satuan analisis (unit of 

analysis) yang hendak diteliti, dalam hal ini adalah individu-individu responden. 

Sedangkan populasi menurut Sugiyono (2008:80), adalah wilayah generalisasi yang 

terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. 

Dalam penelitian ini yang ditetapkan sebagai populasi yang dimaksut adalah 

mahasiswa Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas 
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Muhammadiyah Malang Angkatan 2012. Serta mahasiswa yang pernah menonton acara 

Indonesia Lawak Klub (ILK) di Trans 7. 

 

5. Sampel 

Sampel adalah sebagian dari populasi yang diambil sebagai wakil semua unit 

strata dan sebagainya yang ada dalam populasi (bungin, 2006:102). Untuk menetukan 

jumlah sample menurut arikunto (2006:134) memberikan pedoman untuk menetukan 

besarnya sampel dari suatu populasi yaitu bila populasinya dibawah 100 sebaiknya 

diambil semua untuk dijadikan sampel, apa bila seratus keatas dapat diambil 10-15% 

atau 20-25%. Patokan 10%  terendah tersebut masih dapat dikurangi 5% saja. Dari data 

yang didapat dari Jurusan Ilmu Komunikasi total keseluruhan mahasiswa Ilmu 

Komunikasi Angkatan 2012 sebanyak 413 Mahasiswa. Berdasarkan pendapat tersebut, 

maka sampel yang di ambil dalam penelitian ini sebanyak 20% dari 413 mahasiswa 

yaitu sebanyak 83 mahasiswa, dengan alasan 83 mahasiswa tersebut cukup mewakili 

populasi yang dijadikan sampel dalam penelitian ini. Dan teknik yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah teknik simple random sampling, yaitu mengambil sampel anggota 

populasi dengan peluang yang sama dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata 

dalam populasi. 

 

6. Teknik Pengumpulan Data 

6.1 Kuesioner (Angket) 

Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yaitu kuisioner. 

Kuisioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

member seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk 

dijawabnya. Kuisioner merupakan teknik pengumpulan data yang efesien bila 

peneliti tahu dengan pasti variable yang akan diukur dan tahu apa yang bias 

diharapkan dari responden (Sugiyono, 2008:142). 

Disini peneliti membuat suatu pertanyaan-pertanyaan dan menyediakan pilihan 

jawaban yang telah disediakan, dalam penelitian ini merupakan alat untuk 

memperoleh data utama atau jawaban mengenai penilaian, pendapat dan tanggapan 

responden yang disampaikan secara tertulis. Teknik ini sengaja dipilih dengan 
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berbagai pertimbangan diantaranya karena kemampuan teknik kuisioner ini 

dianggap mampu dalam menjawab rumusan dan tujuan dari penelitian ini. 

 

6.2 Dokumentasi 

Dokumenttasi, yaitu mengumpulkan data dengan cara mencatat dari arsip-arsip, 

dokumen-dokumen dan buku-buku literature yang mendukung penelitian. Teknik 

ini dilakukan untuk mendapatkan data sekunder. Dokumen dalam penelitian ini 

berupa profil Jurusan dan data tentang Jurusan Ilmu Komunikasi. 

Pencarian data juga dilakukan secara online dengan melalui computer yang 

tersambung dengan internet dengan menggunakan metode tertentu. Metode 

pencarian data dapat berupa metode yang sangat sederhana ataupun modern sesuai 

fasilitas yang disediakan oleh alat pencari pada computer tersebut. Contohnya kita 

bias melakukan pencarian lewat google atau aplikasi yang bias terhubung dengan 

internet sehingga mempermudahkan pengumpulan data yang dibutuhkan. 

 

7. Teknik Analisa Data 

Dalam penelitian kuantitatif, analisis data merupakan kegiatan setelah data dari 

seluruh responden atau sumber data lain terkumpul. Kegiatan dalam analisis data 

adalah: mengelompokkan data berdasarkan variable dan jenis responden, mentabualsi 

data berdasarkan variable dari seluruh responden, menyajikan data tiap variable yang 

diteliti, melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah, dan melakukan 

perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan (Sugiyono, 2008:147) 

Teknik pengukuran data dalam penelitian ini menggunakan skala likert. Skala likert 

digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau kelompok 

orang tentang fenomena social. 

Dengan skala likert ini, maka variable yang akan diukur dijabarkan menjadi 

indicator variable. Kemudian indicator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk 

menyusun item-item instrument yang dapat berupa pernyataan atau pertanyaan 

(Sugiyono, 2008:93). 
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Jawaban setiap item instrument yang digunakan skala likert mempunyai gradasi 

dari sangat positif sampai sangat negatif, kemudian jawaban akan diberi skor sebagai 

berikut: 

 

Sangat Setuju (SS)  :  5  Setuju (S)  :  4 

Netral (N)   :  3  Tidak Setuju (TS) :  2 

Sangat Tidak Setuju (STS) :  1 

 

7.1 Uji Validitas 

Pengujian validitas dalam penelitian ini dengan pendekatan validitas konstruksi 

yaitu validitas yang diperoleh skor semua pernyataan atau pertanyaan yang dibuat 

berkorelasi dengan skor total (Sugiyono, 2008:125) 

Bila alat pengukur telah memiliki validitas berarti semua item pertanyaan yang 

ada mengukur konsep yang ingin diukur. Hasil uji validitas dianalisis dengan 

mengkorelasi skor butir dengan skor total validitas mengunakan rumus korelasi 

product moment: 

 

   𝑛Σxy −  Σx  Σy  

𝒓𝒙𝒚  =    𝑛Σ𝑥2 −  Σ𝑥 2  {𝑛Σ𝑦2 −   Σ𝑦 2}   
 
 

keterangan : 

r𝒙𝒚  = Koefesien Korelasi (validitas) 

n  = jumlah sample 

X = jumlah skor item 

Y = jumlah skor total 

Xy = skor apada item dikalikan skor total 

(Sugiyono, 2008:183, 2011:228) 

 

7.2 Uji Reabilitas 

 

Reliabilitas adalah konsistensi yang dimiliki sebuah kuisioner, artinya apabila 

kuisioner tersebut ditanyakan beberapa kali hasilnya sama. Instrument yang sudah 

dapat dipercaya atau reliabel akan menghasilkan data yang dapat di percaya. Begitu 
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juga apabila datanya memang benar dan sesuai dengan realita, maka beberapa kalipun 

diambil tetap akan sama. 

Untuk menghitung reabilitas menggunakan rumus alpha  (arikunto, 2006:196) 

 

 

𝑟11 =  
𝑘

𝑘 − 1
   

1 − Σδb2

𝛿𝑡2
  

 
Keterangan:  

  𝑟11  =  Nilai reliabilitas 

 k  =  Banyaknya butir pertanyaan atau soal  

     

  Σ𝛿𝑏2   =  Jumlah varians skor tiap-tiap item 

𝛿𝑏2    =  Varians total 

 

7.3 Uji pengaruh Daya Tarik Program Acara Indonesia Lawak Klub di Trans 7 

Terhadap Minat Menonton Mahasiswa 

 

Sedangkan untuk mengetahui sberapa besar pengaruh yang dihasilkan anatara 

variable X terhadap variable Y, disini peneliti menggunakan rumus koefisien 

determinan sebagai berikut: 

 

𝐾𝐷 =  𝑟2𝑥 100% 
 

 

 

 Keterangan : 

 KD   = Koefisien Determinan 

 𝑟2            = Nilai Koefisien Korelasi 

Kemudian untuk mengetahui arah dari pengaruh, apakah pengaruh itu mengarah ke 

negative atau positif menggunakan rumus regresi sederhana yaitu: 

 

      Y = a + bx 
 

 

Keterangan: 

Y  =  Variabel (Y) 

a  = Bilangan Konstanta 

b  = Koefisien Korelasi antara x dan y 

x  = Variabel Bebas (X) 

   (Sugiyono, 2008:188) 

 

Cara untuk mencari a dan b dengan menggunakan rumus berikut: 
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a = 
 Σ𝑌  Σ𝑋2 −  Σ𝑌 (Σ𝑋𝑌)

𝑛Σ𝑋2 –(Σ𝑋)2   b = 
𝑛Σ𝑋𝑌  −   Σ𝑋 (Σ𝑌)

𝑛Σ𝑋2  −  (Σ𝑋)2  

 

 

(Sugiyono,  2011:262) 

Sedangkan untuk mengetahui tingkat signifikasi dari analisis data, maka 

digunakan pengujian sebagai berikut: 

 

Uji F 

 

Untuk melakukan pengujian pengaruh dari variable-variabel bebas secara 

simultan terhadap variable terkait, maka dilakukan dengan mengunakan Uji F. Rumus 

uji simultan yang digunakan adalah sebagai berikut : 

 

𝐹
ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 = 

𝑅2/𝑘
 1− 𝑅2  𝑛−𝑘−1 

 

 

Keterangan: 

F   =  Koefisien tertentu 

R   =  Koefisien determinan 

k  =  Jumlah variable bebas 

N  =  Jumlah Populasi 

(Sugiyono, 2008:192, 2011:235) 

 


