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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Perkembangan teknologi yang semakin pesat membuat kita tanpa sadar 

telah berada pada era modern. Hal serupa juga terjadi pada penggunaan media 

massa saat ini, utamanya pada media massa elektronik khususnya televisi. 

Televisi begitu menyita perhatian semua orang, di Indonesia televisi menjadi 

konsumsi pokok masyarakatnya. Hal itu disebabkan media televisi memiliki 

banyak kelebihan, antara lain kemampuannya dalam menyatakan antar fungsi 

audio dan visual, ditambah dengan kemampuannya dalam memainkan warna. 

Disamping itu apa yang disampaikan oleh media TV, isi pesan bersifat lebih 

universal, dalam artian pesan dapat dipahami oleh segala lapisan masyarakat. Hal 

ini mengingat pada khalayaknya yang bersifat heterogen, baik dari segi umur, 

jenis kelamin, pendidikan, agama, dan status sosial. 

Televisi telah mendudukkan dirinya sebagai media informasi, pendidikan, 

maupun hiburan yang ideal. Begitu banyaknya informasi yang diperoleh dari 

media televisi membuat masyarakat sulit untuk menghindari serbuan informasi 

yang begitu gencar. Sebab televisi sebagai media massa elektronik yang berupa 

audio visual lebih mudah untuk menjangkau dan diterima khalayak dengan 

tayangan-tayangannya yang mengandung berbagai pesan dan semuanya dikemas 

dalam berbagai macam bentuk penyajian yang bertujuan untuk menarik perhatian 

pemirsa. Secara tidak langsung pesan tersebut bisa menghadirkan pola pikir dan 
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perilaku baru pada diri individu dan masyarakat. Disisi lain hal ini berarti 

globalisasi informasi dan komunikasi tidaklah sepenuhnya membawa kebahagiaan 

bagi semua orang, dilain pihak perkembangan informasi dan komunikasi juga 

sangat menguntungkan dan menjadi suatu kebutuhan bagi masyarakat. 

Pada media elektronik, televisi merupakan media yang banyak 

petindakannya. Karena dalam televisi, ada audio visualnya. Sehingga, audiens 

bisa secara langsung melihat serta menikmati acara yang disuguhkan oleh stasiun 

tv tersebut. Beragam acara televisi memanjakan masyarakat, mulai dari program 

berita, hiburan, budaya, pendidikan, dan lain-lain. Banyaknya program acara 

televisi membuat masyarakat lebih variatif dalam memilih tontonan. Program 

berita untuk semua kalangan, sinetron dan reality show untuk ibu-ibu rumah 

tangga, tayangan kartun untuk anak-anak, dan lain-lain. Semua program acara 

yang diberikan oleh semua stasiun televisi kesemuanya gratis. 

Berbagai macam acara yang ditayangkan di televisi membuat masyarakat 

dapat dengan mudah mendapatkan informasi yang diinginkannya. Akan tetapi 

selektifitas masyarakat berdasarkan kesukaan dan kebutuhan dirinya membuat 

mereka mempunyai keinginan berbeda dalam menonton suatu acara. Ada 

masyarakat yang suka menonton film-film India, ada yang hobi menyimak acara 

tentang otomotif, ada pula pula yang senang dengan acara masak-memasak. 

Semuanya tergantung pada karakter dan kesukaan mereka. 

Stasiun-stasiun televisi berlomba-lomba menarik perhatian penonton 

dengan acara-acara yang dianggap memenuhi selera masyarakat, terlepas acara 

tersebut berdampak secara positif maupun negatif bagi pemirsanya. Hanya saja 
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tidak semua acara digunakan berhasil mencapai sasaran yang diinginkan. Dalam 

arti mendapat respon positif bagi pemirsanya, tetapi justru kenyataan sebaliknya 

terjadi, sehingga acara tersebut dapat memberikan pengaruh negatif pada 

kehidupan masyarakat sehari-hari. Melalui beberapa stasiun televisi tersebut 

mereka juga bebas memilih acara-acara yang disukai dan dibutuhkannya. Begitu 

pula sebagai media hiburan, televisi dianggap sebagai media yang ringan, murah, 

santai, dan segala sesuatu yang mungkin bisa menyenangkan. 

Salah satu acara yang mendapatkan respon positif dari pemirsa adalah 

program siaran Ala Chef yang merupakan salah satu tayangan yang cukup 

menyegarkan. Program  ini merupakan acara yang cukup menghibur penonton 

dari semua kalangan, karena menyajikan keahlian seorang chef dengan berbagai 

masakan yang diolah secara mudah dan dalam waktu yang cukup singkat.  

Ala Chef menghibur para penonton setianya setiap hari Sabtu dan Minggu 

pukul 09.45 s/d 10.45 WIB. Selain sebagai hiburan untuk para penonton setianya, 

acara ini juga memberikan edukasi tentang bagaimana seorang chef bekerjasama 

dengan partnernya dan bisa menyelesaikan pekerjaannya dengan hasil yang 

memuaskan. Para penonton setia Ala Chef sangat beragam, mulai dari kalangan 

remaja, dewasa, dan tua, baik wanita maupun laki-laki yang gemar memasak, para 

pekerja bahkan siswa sekolah. 

Program siaran Ala Chef ini dipandu oleh seorang chef profesional yang 

memiliki keahlian untuk menciptakan menu-menu yang sederhana namun 

disuguhkan dengan apik dan menarik. Chef Farah Quinn, lahir di Bandung, 8 

April 1980. Masa kecilnya di Sumatera kerap ia habiskan untuk membantu sang 
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ibu di dapur. Lepas SMA, Farah melanjutkan kuliah di jurusan Finance di Indiana 

University Of Pennsylvania, Amerika Serikat. Jurusan yang sebenarnya tak ingin 

ia masuki. Maklum ia lebih suka mempelajari resep masakan daripada belajar 

ekonomi. Tapi saat itu, perempuan berkulit coklat ini yakin, keinginannya pasti 

akan ditentang oleh sang ayah. Karena itulah Farah memutuskan untuk 

mengambil jurusan finance. Setelah berhasil menyelesaikan gelar sarjananya, 

Farah pun mengambil keputusan. Ia hanya akan bekerja untuk sesuatu yang ia 

sukai. Tawaran melanjutkan S2 dari sang ayah pun ditolak.  

Farah mengakui bahwa dirinya bukanlah tipikal pekerja kantoran. Karena 

itulah Farah memulai karirnya di Lydia's Pittsburgh, sebuah restoran Italia 

terkenal di Pittsburgh, Pennsylvania. Ia juga melanjutkan pendidikannya di 

Pittsburgh Culinary Institute dan mengambil kelas pastry. Setelah lulus, Farah 

pindah ke Phoenix, Arizona. Ia kemudian bekerja di Arizona Biltmore Resort. 

Farah juga sempat mengikuti World Pastry Championship dan mendapatkan 

kesempatan belajar memasak pada Chef Ewald Notter and Colette Peters. Tahun 

2005, keberuntungan membawa Farah dalam acara pertemuan G8 di Sea Island 

Georgia. Di bawah bimbingan Chef James Mullaney, ia menciptakan menu 

dessert yang spesial. Hidangan penutup itu disajikan untuk beberapa orang seperti 

Ibu Negara Laura Bush dan delegasi dunia lain.  

Pada tahun 2005, ia menikah dengan Carson Quinn. Ia dan suaminya 

kemudian membuka restoran sendiri, Camus. Restoran itu dianugerahi 4 bintang 

untuk masakan dan juga banyak penghargaan lainnya. Farah memperoleh banyak 

ketenaran. Gara-gara restorannya, nama Farah mulai tenar. Ia kerap tampil di 
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beberapa koran dan majalah. Suatu hari ia menunjukkan portofolionya kepada 

Helmi Yahya. Presenter kondang itu tertarik dan kemudian mengajak Farah untuk 

tampil sebagai bintang tamu dalam sebuah acara. Beberapa lama setelah itu Farah 

dihubungi oleh sebuah stasiun TV. Ia ditawari untuk membawakan sebuah acara 

masak-memasak. Farah mengiyakan. Farah Quinn resmi membawakan acara "Ala 

Chef" di Trans TV. Kini, istri dari Carson Quinn ini, telah memetik hasil dari 

keseriusannya di dunia kuliner. Dia menjadi seorang chef terkenal. Namanya 

makin dikenal di Indonesia. 

Siswa SMK (Sekolah Menengah Kejuruan) termasuk di dalam kategori 

penggemar setia program Ala Chef ini. SMK adalah sebuah lembaga pendidikan 

dimana kurikulumnya tidak hanya mengajarkan tentang pelajaran umum dan lebih 

banyak mengajarkan tentang ketrampilan untuk dijadikan bekal oleh para siswa 

agar setelah keluar dari sekolah tersebut mereka mempunyai keahlian untuk bisa 

lebih siap terjun ke dunia kerja. Saat ini ada berbagai macam sekolah kejuruan, 

diantaranya : STM (Sekolah Teknik Menengah), SMEA (Sekolah Menengah 

Ekonomi Atas), SMIP (Sekolah Menengah Ilmu Perhotelan), SMK (Sekolah 

Menengah Kejuruan) dengan berbagai jurusan yang tersedia seperti tata busana, 

tata rias, dan tata boga.  

Dalam hal ini siswa SMK jurusan tata boga termasuk penonton paling 

setia tayangan Ala Chef, dikarenakan kegiatan mereka di sekolah yang tidak jauh 

berbeda dengan isi tayangan tersebut. Saat ini pun, dunia culinary sangatlah 

populer. Di SMK Negeri 1 Turen ada salah satu Program Studi Keahlian yang 
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berkelut di bidang culinary, yaitu Tata Boga. Jurusan yang berdiri sejak tahun 

2006 ini sudah banyak meluluskan peserta didik sebanyak 3 angkatan. Walaupun 

masih terbilang baru, Program Studi yang diketuai oleh Ibu Eny Retno Diwati ini 

banyak menghasilkan prestasi, khususnya di bidang akademiknya. Sebut saja, 

Lomba Kompetensi Siswa yang diadakan tiap tahun di seluruh sekolah di wilayah 

Jawa Timur. Di perlombaan tersebut, ada dua bidang yang diperlombakan, yaitu 

Cookery and Service. Di bidang Cookery, selama dua tahun berturut-turut, SMK 

Negeri 1 Turen Jurusan Jasa Boga meraih Juara 3, yaitu pada tahun 2009 yang 

diselenggarakan di Kediri dan 2010 di Ponorogo. Sedangkan untuk service nya, 

jurusan ini meraih juara harapan 2 pada tahun 2010, dan juara harapan 1 pada 

tahun 2011. 

Terkait dengan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk mengadakan 

penelitian mengenai PENGARUH TERPAAN PROGRAM SIARAN ALA 

CHEF TERHADAP PEMAHAMAN PROFESI CHEF DI KALANGAN 

SISWA JURUSAN TATA BOGA (Studi Pada Siswa SMK Negeri 1 Turen 

Jurusan Tata Boga) 

 

B. Rumusan Masalah  

 Dari latar belakang diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 

1. Adakah pengaruh terpaan program siaran Ala Chef terhadap pemahaman 

profesi chef di kalangan siswa jurusan tata boga? 
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2. Seberapa besar pengaruh terpaan program siaran Ala Chef  terhadap 

pemahaman profesi chef di kalangan siswa jurusan tata boga? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Dari rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam 

penelitian ini adalah “Untuk mengetahui adanya pengaruh dan seberapa besar 

pengaruh terpaan program siaran Ala Chef terhadap pemahaman profesi chef di 

kalangan siswa jurusan tata boga” 

 

D. Manfaat Penelitian 

     1. Manfaat Akademis 

Penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis 

khususnya penelitian yang terkait dengan tayangan di televisi yang berguna 

bagi peneliti maupun pihak-pihak yang berkepentingan untuk 

mengembangkan dan menyempurnakan lebih lanjut lagi hasil temuan 

penelitian pada masalah yang sama. Selain itu hasil penelitian ini dapat 

berguna untuk menambah koleksi kepustakaan bagi jurusan Ilmu 

Komunikasi Universitas Muhammadiyah Malang. 
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     2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi gambaran, masukan maupun 

bahan evaluasi bagi praktisi komunikasi sebagai pemerhati masyarakat 

sehingga mengetahui seberapa besar pengaruh terpaan program siaran Ala 

Chef terhadap pemahaman profesi chef di kalangan siswa jurusan tata boga. 

 

E. Tinjauan Pustaka 

E.1 Komunikasi Massa 

E.1.1 Pengertian Komunikasi Massa 

Winarni (2003:43) menjelaskan bahwa komunikasi massa adalah 

komunikasi yang menggunakan media massa, baik cetak maupun elektronik, 

yang dikelola oleh suatu lembaga atau orang yang dilembagakan, yang 

ditujukan pada sejumlah besar orang yang tersebar di banyak tempat, anonym, 

dan heterogen. Pesannya bersifat umum, disampaikan secara cepat, serentak, 

dan sekilas khususnya media elektronik.  

Selain itu pengertian komunikasi massa menurut “Defleur dan Denis, 

1985” adalah suatu proses dalam mana komunikator-komunikator 

menggunakan media untuk menyebarkan pesan-pesan secara luas, dan secara 

terus-menerus menciptakan makna-makna yang diharapkan dapat 

mempengaruhi khalayak yang besar dan berbeda-beda dengan berbagai cara.  
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Dari definisi komunikasi massa di atas, ada kesamaan definisi antara 

satu dengan yang lain. Pada dasarnya komunikasi massa adalah komunikasi 

melalui media massa, baik cetak ataupun elektronik. Sebab komunikasi massa 

berasal dari kata media of mass communication atau media komunikasi massa. 

(Nurudin, 2007:4) 

Secara umum komunikasi massa merupakan proses yang 

menggambarkan bagaimana komunikator secara profesional menggunakan 

teknologi (media) dalam menyebarluaskan pesan atau pengalamannya yang 

melampaui jarak untuk mempengaruhi khalayak dalam jumlah yang banyak 

dan heterogen. 

 

E.1.2 Ciri-ciri Komunikasi Massa 

Adapun ciri komunikasi massa ditentukan oleh sifat unsur-unsur yang 

dicakupnya. Beberapa ciri komunikasi massa dalam Nurudin (2007:19-31) : 

a. Komunikator dalam komunikasi massa melembaga. 

Artinya komunikator dalam komunikasi massa itu bukan satu orang, 

tetapi kumpulan orang-orang yang tergabung dalam berbagai macam 

unsur dan bekerja satu sama lain dalam sebuah lembaga 

b. Komunikan dalam Komunikasi Massa Bersifat Heterogen. 

Dimana keberadaan komunikan terpencar-pencar, antara yang satu 

dengan yang lain tidak saling kenal dan masing-masing berbeda 

dalam hal pendidikan, jenis kelamin, status sosial ekonomi, punya 
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jabatan yang seragam, punya agama atau kepercayaan yang tidak 

sama pula. 

c. Pesannya Bersifat Umum 

Pesan-pesan dalam komunikasi massa tidak ditujukan kepada satu 

orang atau satu kelompok masyarakat tertentu. Dengan kata lain, 

pesan–pesannya ditujukan pada khalayak yang plural. Oleh karena 

itu, pesan yan dikemukakannya tidak bersifat khusus. Khusus disini 

artinya pesan tersebut memang tidak ditujukan untuk golongan 

tertentu. 

d. Komunikasinya Berlangsung Satu Arah 

Artinya dalam penyampaian pesan komunkasi tidak ada umpan balik 

dari komunikan kepada komunikator. Kalaupun ada sifatnya tertunda. 

 

e. Komunikasi Massa Menimbulkan Keserempakan. 

Serempak disini berarti khalayak bisa menikmati media massa 

tersebut hampir bersamaan. 

f. Komunikasi Massa Mengandalkan Peralatan Teknis 

Media massa sebagai alat utama dalam menyampaikan pesan kepada 

khalayaknya sangat membutuhkan peralatan teknis. Peralatan teknis 

yang dimaksud misalnya untuk media elektronik (mekanik atau 

elektronik). 
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g. Komunikasi Massa Dikontrol oleh Gatekeeper 

Gatekeeper atau yang sering disebut pentapis informasi/palang 

pintu/penjaga gawang adalah orang yang sangat berperan 

menyebarkan informasi melalui media massa. Gatekeeper disini 

berfungsi sebagai orang yang ikut menambah atau mengurangi, 

menyederhanakan dan mengemas semua informasi yang disebarkan 

agar lebih mudah dipahami. Gatekeeper yang dimaksud disini antara 

lain reporter, editor film/surat kabar/buku, manager pemberitaan, 

penjaga rubrik, kameramen, sutradara dan lembaga sensor film yang 

semuanya mempengaruhi bahan-bahan yang akan dikemas dalam 

sebuah pesan dari masing-masing media massa. Bisa dikatakan, 

gatekeeper sangat menentukan berkualitas tidaknya informasi yang 

akan disebarkan. 

Dalam tayangan Ala Chef ini, bisa dikategorikan dalam komunikasi 

massa yang bersifat satu arah. Pada tayangan ini menggunakan media televisi 

namun pada penyajiannya tidak memberikan kesempatan pada komunikan 

untuk memberikan feedback secara langsung. Feedback bisa dilakukan melalui 

email yang tercantum pada akhir acara diluar penayangan program Ala Chef. 

 

E.1.3 Fungsi Komunikasi Massa 

Beragam pendapat yang dikemukakan oleh para ahli komunikasi 

tentang fungsi komunikasi massa. Walaupun pendapat yang dikemukakan 

beragam pada dasarnya mempunyai inti yang sama. 
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Diantaranya, menurut Harold D. Lasswell (Winarni, 2003:44-45) 

mempunyai fungsi sebagai berikut: 

a. Surveillance atau Pengawasan 

Disebut juga pengawasan terhadap apa yang terjadi di lingkungan. 

Komunikasi akan terus menerus mencari tahu, menyelidiki, 

mengumpulkan informasi lalu menyebarluaskan kepada khalayak. 

Fungsi inilah yang dimaksud dengan fungsi pemberitaan dari 

komunikasi massa. Bagi individu dan masyarakat, fungsi pemberitaan 

ini berperan sebagai peringatan (warning). Fungsi surveillance dapat 

menjadi disfungsi bagi masyarakat, yakni menyebabkan panik, dan 

terancamnya stabilitas. Sedangkan bagi individu, dapat menyebabkan 

privatisasi yaitu tenggelam dalam kenyamanan yang difasilitasi media 

massa, menimbulkan apatisme terhadap budaya, dan narkotisasi 

(terbius dan larut ke suatu rasa aman yang sebenarnya palsu akibat 

akumulasi informasi dari media massa). 

b. Correlation atau Kegiatan Menghubungkan 

Fungsi ini berperan untuk membantu mobilisasi yaitu menggerakkan 

masyarakat untuk suatu tujuan bersama. Bagi individu fungsi ini 

memberikan efisiensi, yaitu dengan membaca media berarti individu 

akan tertolong untuk mendapatkan berbagai informasi tanpa harus 

ngoyo terjun ke lapangan.  
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c. Transmisi Kultural 

Fungsi ini berperan meningkatkan keutuhan sosial dan mengurangi 

ketidakpastian di tengah masyarakat. Fungsi ini juga dapat terjadi 

disfungsi, yakni bagi masyarakat akan berkembang masyarakat 

massa, dan bagi individu akan terjadi depersonalisali sosialisasi. 

d. Entertainment atau Hiburan 

Fungsi ini berperan sebagai sarana pelepas lelah baik bagi individu 

maupun masyarakat. Dampak disfungsi dari fungsi ini adalah muncul 

sikap individualistik dan aksi pasif, karena hiburan yang disajikan 

media cenderung membuat orang terlena. 

 

E.1.4 Efek Komunikasi Massa 

Efek komunikasi massa menurut Keith R. Stamm dan John E. Bowes 

(Nurudin, 2007:206) membagi menjadi dua yaitu: 

1. Efek Primer 

Efek primer meliputi terpaan, perhatian, dan pemahaman. 

2. Efek Sekunder 

Efek sekunder meliputi perubahan tingkat kognitif (perubahan 

pengetahuan dan sikap), dan perubahan perilaku (menerima dan 

memilih). 
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E.2 Media Massa 

E.2.1 Pengertian dan Jenis Media Massa 

Media massa adalah alat untuk berkomunikasi secara terbuka dan dalam 

jarak jauh kepada banyak orang (khalayak) dalam jarak waktu yang ringkas. 

Media massa bukan sekedar alat semata-mata, melainkan juga institusionalisasi 

dalam masyarakat sehingga terjadi proses pengaturan terhadap alat itu oleh 

warga masyarakat melalui kekuasaan yang ada maupun melalui kesepakatan-

kesepakatan lain. (Nurani Soyomukti, 2010:198-201) 

Media massa dibagi menjadi beberapa jenis, antara lain: 

a. Media cetak, yaitu surat kabar 

b. Media audio, yaitu radio 

c. Media audio-visual, yaitu televisi 

 

E.2.2 Peran Media Massa 

Media massa adalah institusi yang berperan sebagai agent of change, 

yaitu sebagai institusi pelopor perubahan. Ini adalah paradigma utama media 

massa. Dalam menjalankan paradigmanya media massa berperan: 
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a. Sebagai institusi pencerahan masyarakat, yaitu perannya sebagai media 

edukasi. Media massa menjadi media yang setiap saat mendidik masyarakat 

supaya cerdas, terbuka pikirannya, dan menjadi masyarakat yang maju. 

b. Media massa juga menjadi media informasi, yaitu media yang setiap saat 

menyampaikan informasi kepada masyarakat. Dengan informasi yang 

terbuka, jujur, dan benar disampaikan media massa kepada masyarakat, 

maka masyarakat akan menjadi masyarakat yang kaya dengan informasi, 

masyarakat yang terbuka dengan informasi.  

c. Media massa sebagai media hiburan. Media massa juga menjadi intitusi 

budaya, yaitu intitusi yang setiap saat menjadi corong kebudayaan, 

katalisator perkembangan budaya. Sebagai agent of change yang dimaksud 

adalah juga mendorong agar perkembangan budaya itu bermanfaat bagi 

manusia bermoral dan masyarakat sakinah, dengan demikian media massa 

juga berperan untuk mencegah berkembangnya budaya-budaya yang justru 

merusak peradaban manusia dan masyarakat. (Bungin, 2006:81-82) 

 

E.3 Televisi 

E.3.1 Perkembangan Televisi di Indonesia 

Siaran televisi di Indonesia dimulai pada tahun 1962 saat TVRI 

menayangkan langsng upacara hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia ke-17 

Agustus 1962. Siaran langsung itu masih terhitung sebagai siaran percobaan. 
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Siaran resmi TVRI baru dimulai 24 Agustusn1962 jam 14.30 WIB yang 

menyiarkan secara langsung upacara pembukaan Asian Games ke-4 dari 

stadion utama Gelora Bung Karno. Sejak pemerintah Indonesia membuka 

TVRI, maka selama 27 tahun penonon televisi di Indonesia hanya dapat 

menonton satu saluran televisi. Barulah pada tahun 1989, pemerintah 

memberikan izin operasi kepada kelompok usaha Bimantara untuk membuka 

stasiun televisi RCTI yang merupakan televisi swasta pertama di Indonesia, 

disusul kemudian dengan SCTV, Indosiar, ANTV, dan TPI. 

Gerakan reformasi pada tahun 1998 telah memicu perkembangan 

industry media massa khususnya televisi. Seiring dengan itu, kebutuhan 

masyarakat terhadap informasi juga semakin bertambah. Menjelang tahun 2000 

muncul hamper secara serentak lima televisi swasta baru (Metro, Trans, TV7, 

Lativi, dan Global) serta beberapa televisi lokal. Tidak ketinggalan pula 

munculnya televisi berlangganan yang menyajikan berbagai program dalam 

dan luar negeri. 

Setelah Undang-Undang Penyiaran disahkan pada tahun 2002, jumlah 

televisi baru di Indonesia diperkirakan akan terus bermunculan, khususnya di 

daerah, yang terbagi dalam empat kategori yaitu, televisi publik, swasta, 

berlangganan dan komunitas. Hingga Juli 2002, jumlah orang yang memiliki 

pesawat televise di Indonesia mencapai 25 juta. Kini penonton televisi 

Indonesia benar-benar memiliki banyak pilihan untuk menikmati berbagai 

televisi.  
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Televisi merupakan salah satu medium terfavorit bagi para pemasang 

iklan di Indonesia. Media televisi merupaka industri yang padat modal, padat 

teknologi dan padat sumber daya manusia. Namun sayangnya kemunculan 

berbagai stasiun televisi di Indonesia tidak diimbangi dengan tersedianya 

sumber daya manusia yang memadai. Pada umumnya, televisi dibangun tanpa 

pengetahuan pertelevisian yang memadai dan berdasarkan semangat dan modal 

yang besar saja. (Morissan, 2008:9) 

 

E.3.2 Fungsi Televisi Sebagai Media Massa 

Televisi sebagai media komunikasi pandang dengar pada pokoknya 

mempunyai 3 fungsi utama, yakni fungsi informasi, pendidikan, dan hiburan. 

(Effendy, 2003:24) 

1. Fungsi Informasi (The Information Function) 

Televisi dalam melaksanakan fungsinya sebagai sarana informasi tidak 

hanya dalam bentuk siaran pandang mata, yaitu berita yang dibacakan penyiar 

dilengkapi gambar-gambar factual, akan tetapi juga menyiarkan bentuk lain 

seperti ceramah, diskusi dan komentar. Televisi dianggap sebagai media media 

massa yang mampu menyiarkan informasi yang sangat memuaskan. Hal ini 

didorong oleh 2 faktor yang terdapat dalam media massa audio visual tersebut 

yaitu immediacy dan realism. 
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Immediacy, mencakup pengertian langsung dan dekat. Peristiwa yang 

disirkan oleh stasiun televisi dapat dilihat dan didengar oleh pemirsa pada saat 

peristiwa itu berlangsung. Meskipun mereka berada dirumah masing-masing, 

jauh dari tempat kejadian, tetapi mereka menyaksikan dengan jelas dari jarak 

yang amat dekat. 

Realism, mengandung makna kenyataan. Ini berarti bahwa stasiun 

televisi menyiarkan informasinya secara audio dan visual denngan perantaraan 

mikrofon dan kamera apa adanya sesuai dengan kemyataan, jadi para pemirsa 

melihat sendiri dan mendengar sendiri. Nyata, tidak seperti ketika membaca 

surat kabar mengenai peristiwa yang sama, yang telah dahulu diolah oleh 

wartawan. 

2. Fungsi Pendidikan (The Educational Function) 

Sebagai media komunikasi massa televisi merupakan saran yang ampuh 

untuk menyiarkan acara pendidikan kepada khalayak yang jumlahnya banyak 

secara simultan. Sesuai dengan makna pendidikan, yakni meningkatkan 

pengetahuan dan penalaran masyarakat, televisi menyiarkan acara-acara 

tertentu secara teratur, misalnya pelajaran bahasa, matematika, dll. Selain acara 

pendidikan yang dilakukan secara berkesinambungan di atas, stasiun televisi 

juga menyiarkan berbagai acara secara implisit mengandung pendidikan. 

Acara-acara tersebut antara sandiwara, fragmen, ceramah, film, dll, yang 

dinamakan pendidikan informal. 
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3. Fungsi Hiburan (The Entertainment Function)  

Sebagai media yang melayani kepentingan masyarakat luas, fungsi 

hiburan yang melekat pada televisi tampaknya lebih dominan dari fungsi-

fungsi lainnya. Sebagian besar dari alokasi waktu massa siaran televisi diisi 

oleh acara-acara hiburan seperti lagu-lagu, film, sinetron, dll. Fungsi hiburan 

sangat penting, karena ia menjadi salah satu kebutuhan manusia untuk mengisi 

waktu mereka dari aktivitas di luar rumah. Televisi sebagai media komunikasi 

massa hadir dengan acara-acara yang cukup memikat hati penonton dan tidak 

dapat dilewatkan begitu saja, seperti sinetron, komedi, kartun, kuis, music, 

acara infotainment, yang membuat hati penonton jadi penasaran sehingga dapat 

dilihat dengan kenyataan bahwa televisi seolah-olah menggantikan bioskop 

sebagai sarana hiburan di dalam rumah yang menyebabkan mereka jarang 

keluar karena lebih betah tinggal di rumah menonton acara-acara yang 

ditayangkan di televisi. 

Dalam Ala chef ini, selain memiliki fungsi Entertainment (bisa dilihat 

dari penampilan chef yang tidak terkurung pada stigma “seragam dan restoran” 

sebagai setting bidang kerjanya) namun juga memiliki fungsi Information yang 

juga dapat memberikan efisiensi bagi individu untuk memberikan beragam 

informasi seputar dunia Chef dan masak-memasak, tanpa harus menghadirkan 

si chef di tempat individu berada. 
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E.4 Kekuatan Televisi sebagai Media Komunikasi  

Televisi dan radio dapat dikelompokkan sebagai media yang menguasai 

ruang tetapi tidak menguasai waktu, sedangkan media cetak menguasai waktu 

tetapi tidak menguasai ruang. Artinya, siaran dari suatu media televisi atau 

radio dapat diterima dimana saja dalam jangkauan pancarannya (menguasai 

ruang) tetapi siarannya tidak dapat dilihat kembali (tidak menguasai waktu). 

Media cetak untuk sampai kepada pembacanya memerlukan waktu (tidak 

menguasai ruang) tetapi dapat dibaca kapan saja dan dapat diulang-ulang 

(menguasai waktu). 

Siaran televisi sesuai dengan sifatnya yang dapat diikuti secara audio 

dan visual (suara dan gambar) secara bersamaan oleh semua lapisan 

masyarakat, maka siaran televisi tidak dapat memuaskan lapisan masyarakat. 

Siaran televisi dapat membuat kagum dan memukau sebagian penontonnya, 

tetapi sebaliknya siaran televisi dapat membuat jengkel dan rasa tidak puas 

bagi penonton lainnya. Suatu program mungkin disukai oleh kelompok 

masyarakat terdidik, namun program itu akan ditinggalkan kelompok 

masyarakat lainnya. (Morissan, 2008:12) 

 

E.5 Program Siaran 

Kata “program” berasal dari bahasa inggris programme atau program 

yang berarti acara atau rencana. Undang-undang penyiaran Indonesia tidak 

menggunakan kata program untuk acara tetapi menggunakan istilah “siaran” 
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yang didefinisikan sebagai pesan atau rangakaian pesan yang disajikan dalam 

berbagai bentuk. Namun kata “program” lebih sering digunakan dalam dunia 

penyiaran di Indonesia daripada kata “siaran” untuk mengacu kepada 

pengertian acara. Program adalah segala hal yang ditampilkan stasiun penyiar 

untuk memenuhi kebutuhan audiensnya. Dengan demikian program memiliki 

pengertian yang sangat luas.  

Program atau acara yang disajikan adalah faktor yang membuat audiens 

tertarik untuk mengikuti siaran yang dipancarkan stasiun penyiaran apakah itu 

radio atau televisi. Program dapat disamakan atau dianalogikan dengan produk 

atau barang (goods) atau pelayanan (services) yang dijual kepada pihak lain, 

dalam hal ini audiens dan pemasang iklan. Dengan demikian, program adalah 

produk yang dibutuhkan orang sehingga mereka bersedia mengikutinya. Dalam 

hal ini terdapat suatu rumusan dalam dunia penyiaran yaitu program yang baik 

akan mendapatkan pendengan atau penonton yang lebih besar, sedangkan acara 

yang buruk tidak akan mendapatkan pendengar atau penonton. (Morissan, 

2009:200) 

Dalam stasiun televisi komersial, pengelola akan mengarahkan 

programnya untuk menarik perhatian audiens spesifik diantara sejumlah besar 

audiens umum. Menurut Peter Pringle (1991), pengelola stasiun televisi 

mentargetkan suatu audiens umum dan berupaya untuk memberikan respons 

atas kesukaan/preferensi dari orang-orang yang tengah menonton. Dengan 

demikian pengelola stasiun televisi harus mengarahkan programnya kepada 

segmen audiens tertentu yang tersedia dan waktu siaran tertentu. 
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Merencanakan dan memilih program merupakan keputusan bersama 

antara departemen program dan departemen pemasaran. Kedua departemen 

bahu-membahu menyusun strategi program terbaik, sekaligus bisa memasarkan 

iklan sebanyak-banyaknya. Program siaran yang paling banyak ditonton oleh 

audiens secara tidak langsung akan banyak iklan yang dipasang, itulah tujuan 

utama dari sebuah stasiun televisi. 

E.5.1 Jenis Program Siaran 

Stasiun televisi setiap harinya menyajikan berbagai jenis program yang 

jumlahnya sangat banyak dan jenisnya sangat beragam. Pada dasarnya apa saja 

bisa dijadikan program untuk ditayangkan di televisi selama program itu 

menarik dan disukai audiens, dan selama tidak bertentangan dengan kesusilaan, 

hokum dan peraturan yang berlaku. Berikut ini adalah jenis program yang 

dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu: 

1. Program Informasi 

Program informasi adalah segala jenis siaran yang tujuannya untuk 

memberikan tambahan pengetahuan (informasi) kepada khalayak audien. 

Yang termasuk dalam program informasi adalah: 

A. Berita Keras (Hard News) 

Adalah segala informasi penting dan/ menarik yang harus segera 

disiarkan oleh media penyiaran karena sifatnya yang harus segera 

ditayangkan agar dapat diketahui khalayak audien secepatnya. Hal 
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ini disebabkan TV menyajikan gambar yang menjadi bukti yang tak 

terbantahkan. Berita keras disajikan dalam suatu program berita 

yang berdurasi mulai beberapa menit saja (misalnya breaking news) 

sehingga program berita yang berdurasi 30 menit, bahkan satu jam. 

Berita keras dibagi ke dalam beberapa bentuk berita yaitu: 

a. Berita Langsung (Straight News) 

Yaitu suatu berita singkat dengan hanya menyajikan informasi 

terpenting saja yang mencakup 5W+1H terhadap suatu peristiwa 

yang diberitakan.  

b. Feature 

Yaitu berita ringan namun menarik (lucu, unik, aneh, 

menimbulkan kekaguman, dan sebagainya).  

c. Infotainment 

Yaitu berita yang menyajikan informasi mengenai kehidupan 

orang-orang yang dikenal masyarakat (celebrity). Infotainment 

disajikan dalam program berita sendiri yang terpisah dan khusus 

menampilkan berita-berita mengenai kehidupan selebritis. 

B. Berita Lunak (Soft News) 

Adalah segala informasi yang penting dan menarik yang 

disampaikan secara mendalam (in-depth) namun tidak bersifat harus 
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segera ditayangkan. Berita yang masuk dalam kategori ini 

ditayangkan pada satu program tersendiri di luar program berita. 

Program yang masuk ke dalam kategori berita lunak ini adalah: 

a. Current Affair 

adalah program yang menyajikan informasi terkait dengan suatu 

berita penting yang muncul sebelumnya namun dibuat secara 

lengkap dan mendalam.  

 b. Magazine 

Adalah program yang menampilkan informasi ringan namun 

mendalam atau dengan kata lain magazine adalah feature dengan 

durasi yang lebih panjang. Magazine ditayangkan pada program 

tersendiri yang terpisah dari program berita. Lebih menekankan 

pada aspek menarik suatu informasi ketimbang aspek 

pentingnya.  

c. Dokumenter 

Adalah program informasi yang bertujuan untuk pembelajaran 

dan pendidikan namun disajikan dengan menarik.  

d. Talk Show 

Adalah program yang menampilakn suatu topik tertentu yang 

dipandu oleh seorang pembawa acara (host). Mereka yang 
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diundang adalah orang-orang yang berpengalaman langsung 

dengan peristiwa atau topik yang diperbincangkan atau mereka 

yang ahli dalam masalah yang tengah dibahas.  

2. Program Hiburan 

Program hiburan adalah segala bentuk siaran yang bertujuan untuk 

menghibur audien dalam bentuk musik, lagu, cerita, dan permainan. 

Program yang termasuk dalam kategori hiburan adalah: 

A. Drama 

Adalah pertunjukan yang menyajikan cerita mengenai kehidupan 

atau karakter seseorang atau beberapa orang (tokoh) yang 

diperankan oleh pemain (artis) yang melibatkan konflik dan emosi. 

Suatu drama akan mengikuti kehidupan atau petualangan para 

tokohnya.  

a. Sinetron 

 Merupakan drama yang menyajikan cerita dari berbagai tokoh 

secara bersamaan.masing-masing memiliki alur cerita mereka 

sendiri-sendiri tanpa harus dirangkum menjadi suatu kesimpulan. 

Akhir cerita sinetron cenderung selalu terbuka dan sering kali 

tanpa penyelesaian (open-ended). 
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b. Film 

Yang dimaksud film disini adalah film layar lebar yang dibuat 

oleh perusahaan-perusahaan film, karena tujuannya adalah untuk 

layar lebar (theater) maka biasanya film baru ditayangkan setelah 

terlebih dahulu dipertunjukkan di bioskop atau bahkan setelah 

film itu didistribusikan atau dipasarkan dalam bentuk VCD atau 

DVD. 

3. Permainan 

Merupakan suatu bentuk program yang melibatkan sejumlah orang baik 

secara individu ataupun kelompok (tim) yang saling bersaing untuk 

mendapatkan sesuatu. Program ini dibagi menjadi tiga jenis, yaitu: 

a. Quiz Show 

Merupakan bentuk program permainan yang paling sederhana di mana 

sejumlah peserta saling berssaing untuk menjawab sejumlah pertanyaan. 

Quiz merupakan permainan yang menekankan pada kemampuan 

intelektualitas. Permainan ini biasanya melibatkan peserta dari kalangan 

orang biasa atau anggota masyarakat, namun terkadang pengelola 

program dapat menyajikan acara khusus yang melibatkan orang-orang 

terkenal (selebritis). 
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b. Ketangkasan 

Peserta dalam permainan ini harus menunjukkan kemampuan fisik atau 

ketangkasannya untuk melewati suatu halangan atau rintangan atau 

melakukan suatu permainan yang membutuhkan perhitungan dan strategi. 

Permainan ini terkadang juga menguji pengetahuan umum peserta. 

c. Reality Show 

Program ini mencoba menyajikan suatu situasi seperti konfllik, 

persaingan, atau hubungan berdasarkan realitas yang sebenarnya. Dengan 

kata lain, program ini mencoba menyajikan suatu keadaan yang nyata 

(riil) dengan cara yang sealamiah mungkin tanpa rekayasa. Namun pada 

dasarnya reality show tetap merupakan permainan (game). Terdapat 

beberapa reality show, yaitu: 

- Hidden Camera (Kamera Tersembunyi) 

Merupakan program yang paling realistis yang menunjukkan situasi 

yang dihadapi seseorang secara apa adanya. Kamera ditempatkan 

secara tersembunyi yang mengamati gerak-gerik atau tingkah laku 

subyek yang berada di tengah situasi yang sudah dipersiapkan 

sebelumnya (rekayasa). 

- Competition Show 

Program ini melibatkan beberapa orang yang saling bersaing dalam 

kompetisi yang berlangsung selama beberapa hari atau minggu untuk 

memenangkan perlombaan, permainan (game), atau pertanyaan. 
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Setiap peserta akan tersingkir satu per satu melalui pemungutan suara 

(voting), baik oleh peserta sendiri ataupun audien. Pemenangnya 

adalah peserta yang paling akhir bertahan 

- Relationship Show 

Seorang kontestan harus memilih satu orang dari sejumlah oranng 

yang berminat untuk menjadi pasangannya. Para peminat harus 

bersaing untuk merebut perhatian kontestan agar tidak tersingkir dari 

permainan. Pada setiap episode ada satu peminat yang harus 

disingkirkan. 

- Fly On The Wall 

Program yang memperlihatkan kehidupan sehari-hari dari seseorang 

(biasanya orang terkenal) mulai dari kegiatan pribadi hingga aktivitas 

profesionalnya. Dalam hal ini, kamera membuntuti kemana saja orang 

bersangkutan pergi. 

- Mistik 

Program yang terkait dengan hal-hal supranatural menyajikan 

tayangan yang terkait dengan dunia gaib, paranormal, klenik, praktek 

spiritual magis, mistik, kontak dengan roh, dan lain-lain. Program 

mistik merupakan program yang paling diragukan realitasnya. 

Apakah peserta betul-betul melihat makhluk halus atau tidak, dan 

apakah penampakan itu betul-betul ada atau tidak. Acara yang terkait 

dengan mistik ternyata menjadi program yang memiliki audien 

tersendiri.  
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4. Musik 

Program musik dapat ditampilkan dalam dua format, yaitu videoklip 

atau konser. Program musik berupa konser dapat dilakukan di lapangan 

(outdoor) ataupun di dalam studio (indoor). Program musik di televisi saat 

ini sangat ditentukan dengan kemampuan artis menarik audien. Tidak saja 

dari kualitas suara namun juga berdasarkan bagaimana mengemas 

penampilannya agar menjadi lebih menarik. 

5. Pertunjukan 

Adalah program yang menampilkan kemampuan (performance) 

seseorang atau beberapa orang pada suatu lokasi baik di studio ataupun di 

luar studio, di dalam ruangan (indoor) ataupun di luar ruangan (outdoor). 

Jika mereka yang tampil adalah para musisi, maka pertunjukan itu menjadi 

pertunjukan musik atau jika yang tampil adalah juru masak, maka 

pertunjukan itu menjadi pertunjukan memasak, begitu pula dengan 

pertunjukan lawak, sulap, lenong, wayang, ceramah agama, dan sebagainya. 

Dapat dikatakan program pertunjukan adalah jenis program yang paling 

banyak diproduksi sendiri oleh stasiun televisi. 

Disini program siaran Ala Chef termasuk dalam kategori pertunjukan, 

yaitu suatu program memasak yang menampilkan keahlian seorang chef 

dalam bidang kuliner. Lokasi yang digunakan pun bervariasi, di dalam 

ruangan (indoor) atau pun di luar ruangan (outdoor). 
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E.6 Pemahaman 

E.6.1 Pengertian Pemahaman 

Menurut Poesprodjo (1987: 52-53) bahwa pemahaman bukan kegiatan 

berpikir semata, melainkan pemindahan letak dari dalam berdiri disituasi atau 

dunia orang lain. Mengalami kembali situasi yang dijumpai pribadi lain 

didalam erlebnis (sumber pengetahuan tentang hidup, kegiatan melakukan 

pengalaman pikiran), pengalaman yang terhayati. Pemahaman merupakan 

suatu kegiatan berpikir secara diam-diam, menemukan dirinya dalam orang 

lain. 

Hasil belajar pemahaman merupakan tipe belajar yang lebih tinggi 

dibandingkan tipe belajar pengetahuan (Nana Sudjana, 1992: 24) menyatakan 

bahwa pemahaman dapat dibedakan kedalam 3 kategori, yaitu : (1) tingkat 

terendah adalah pemahaman terjemahan, mulai dari menerjemahkan dalam arti 

yang sebenarnya, mengartikan dan menerapkan prinsip-prinsip, (2) tingkat 

kedua adalah pemahaman penafsiran yaitu menghubungkan bagian-bagian 

terendah dengan yang diketahui berikutnya atau menghubungkan beberapa 

bagian grafik dengan kejadian, membedakan yang pokok dengan yang tidak 

pokok dan (3) tingkat ketiga merupakan tingkat pemaknaan ektrapolasi. 

Memiliki pemahaman tingkat ektrapolasi berarti seseorang mampu 

melihat dibalik yang tertulis, dapat membuat estimasi, prediksi berdasarkan 

pada pengertian dan kondisi yang diterangkan dalam ide-ide atau simbol, serta 
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kemempuan membuat kesimpulan yang dihubungkan dengan implikasi dan 

konsekuensinya. 

 

E.7 Chef 

E.7.1 Definisi Chef 

Kata Chef diambil dari bahasa Perancis, yang dalam Bahasa Inggris 

artinya adalah Chief atau leader, dalam bahasa Indonesia berarti pimpinan. 

Jadi, tidak setiap Chef adalah Kepala Juru Masak. Sebagai contoh adalah Chef 

de Police, artinya adalah Kepala Polisi. Contoh lainnya adalah Chef de Beuro 

atau Kepala Biro dalam Bahasa Indonesia. Dengan demikian, bisa dikatakan 

setiap pimpinan di Perancis adalah Chef, tergantung bidang dan profesi apa 

yang di gelutinya. Bagaimana dengan kepala juru masak, Kepala Juru Masak 

adalah Chef de Cuisine atau Chef de Patisserie untuk Chef Pastri. Di dapur pun 

ada yang namanya Chef de Partie (CDP) atau Kepala Bagian, tergantung dapur 

yang ia pimpin. CDP ini juga bukan hanya di dapur, bisa juga dia adalah 

Kepala Bagian yang lain. 

Digunakannya istilah dalam bahasa Perancis, itu karena Perancis 

merupakan kiblat kuliner dunia. Negara ini punya sejarah panjang dalam hal 

kulinari, lebih dari 500 tahun. Perancis adalah negara pertama yang 

menyebarkan para Chef-nya, baik dengan sengaja maupun tidak. Di samping 

itu, terminologi di dapur kebanyakan juga menggunakan Bahasa Perancis 

sebagai pengantar. Misalnya brunois (baca: brunoas, yang artinya potongan 
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sayuran kotak-kotak kecil dengan ukuran 2 mm x 2 mm x 2 mm), Mire Poix 

(kumpulan sayur-mayur tertentu yang fungsinya sebagai aroma dalam 

pembuatan masakan), atau Bouquet Garny (kumpulan rempah-rempah 

yang diikat atau dibungkus dengan kain, untuk cita rasa). 

Sebenarnya hidangan Perancis pun telah pula terpengaruh oleh negara 

dan bangsa lainnya, dan yang paling kental adalah dari Italia. Menurut sejarah, 

pada abad 15-16 seorang puteri bangsawan dari Florence, Itali, menikah 

dengan Raja Henri dari Perancis. Puteri inilah yang membawa dan 

memperkenalkan teknik masak dari Italia ke Perancis. Di samping itu, kulinari 

Perancis juga ikut mendapat pengaruh dari negara-negara yang di 

taklukkannya. 

Menurut Amy B Trubek, seorang mahasiswi dari Universitas 

Pensylvania Amerika Serikat dalam tesisnya untuk mendapat gelar Doktor, 

Perancis sudah mulai membuat dan menyebarkan buku dan teknik-teknik 

memasak sejak beberapa abad yang lalu. Karena itu tidak heran jika pamornya 

di dunia kuliner sudah sangat kuat. Perancis juga melakukan 

pendokumentasian yang bagus. Dan yang paling penting adalah dukungan 

penuh dari Pemerintah Perancis. Hingga kini, belum ada negara lain yang 

mampu menyaingi Perancis sebagai „kiblat‟ kuliner. Dengan menguasai teknik 

pengolahan makanan Perancis, akan lebih mudah bagi seorang calon juru 

masak untuk mengolah hidangan dari negara lain. 
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Bagaimana seseorang bisa disebut sebagai seorang Chef, menurut buku 

Professional Cooking oleh Wyne Gisslen, disebutkan bahwa ijazah tidak akan 

membuat Anda menjadi seorang Chef dan Anda baru bisa disebuk sebagai juru 

masak setelah memasak sebanyak ribuan kali. Apakah jika kita lulus dari 

sebuah sekolah atau perguaruan tinggi, otomatis menjadi seorang pemimpin di 

sebuah perusahaan? Jawabannya tentu saja tidak, kecuali jika perusahaan itu 

miliknya sendiri atau kelurganya, dan dia diangkat menjadi pemimpin di 

perusahaan itu. 

Seperti telah disebutkan, perlu kerja keras dan semangat yang kuat jika 

ingin menjadi seorang Chef. Chef itu sama dengan pemimpin. Dan Chef yang 

dimaksud disini adalah seorang kepala atau pimpinan sebuah dapur. Jadi, Chef 

adalah sebuah profesi, sama dengan profesi-profesi yang lain, misalnya dosen, 

guru, dokter, pilot dan lain sebagainya. 

Untuk menjadi seorang Chef, ada banyak jalur yang bisa ditempuh. 

Pada jenjang sekolah tinggi, paling tidak, bisa melalui SMK jurusan tata boga 

atau jurusan perhotelan. Untuk yang lebih tinggi lagi, bisa bergabung dengan 

akademi-akademi perhotelan atau Sekolah Tinggi Pariwisata. Tentunya 

lulusannya tak serta merta mendapatkan gelar Chef, kecuali setelah lulus 

langsung membuka usaha restoran dan menjadi Chef-nya. 

Untuk menjadi seorang Chef, butuh pengalaman dan jam terbang yang 

tinggi, karena bukan hanya kemampuan memasak yang dibutuhkan untuk 

menjadi seorang chef, tetapi juga kemampuan berorganisasi. Pada dasarnya 
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persyaratan seorang Chef akan sama dengan persyaratan seorang pemimpin. 

Chef adalah profesi yang membutuhkan proses yang panjang untuk 

pencapaiannya, bahkan bisa mencapai puluhan tahun. 

Chef juga banyak tingkatannya, mulai dari Demmie Chef hingga 

Executive Chef. Apakah yang tidak pernah bersekolah di bidang perhotelan 

bisa menjadi seorang Chef, bisa asalkan memiliki kemauan yang keras untuk 

mencapai jabatan puncak di sebuah dapur. Chef yang ideal adalah Chef yang 

mempunyai jiwa entrepreneur agar bisa memajukan usahanya, mempunyai 

jiwa seni sehingga bisa memberikan sentuhan-sentuhan yang artistik pada 

makanan, mempunyai jiwa kepemimpinan yang kuat, berpikiran di luar kotak 

(out of the box), selalu mempunyai ide-ide baru yang segar, selalu belajar dan 

tidak pernah berhenti dalam usahanya. 

 

E.8 Audience 

E.8.1 Segmentasi Audience 

Segmentasi pasar audience adalah suatu konsep yang sangat penting 

dalam memahami audience penyiaran dan pemasaran program. Eric Berkowitz 

dan rekannya mendefinisikan segmen audiens sebagai “membagi suatu pasar 

ke kelompok-kelompok yang jelas yang (1) memiliki kebutuhan yang sama dan 

(2) memberikan respon yang sama terhadap suau tindakan pemasaran.  
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1. Segmentasi Demografis 

Pada dasarnya adalah segmentasi yang didasarkan pada peta 

kependudukan. Data demografi dibutuhkan antara lain untuk 

mengantisipasi perubahan-perubahan audiens menyangkut 

bagaimana media penyiaran menilai potensi audience yang tersedia 

dalam suatu area geografis yang dapat dijangkau. Berikut ini 

variable-variabel demografis yaitu: 

a. Usia 

Usia menjadi permasalahan sangat penting untuk menentukan 

program siaran televisi. 

b. Jenis Kelamin 

Isi media massa mempengaruhi siapa yang akan menggunakan 

media itu. Laki-laki dan perempuan tentu saja berbeda terhadap 

program siaran tv yang diminati. 

c. Pekerjaan  

Selera pemilihan program siaran tv berbeda tergantung tingkat 

pekerjaannya. Apa yang ditonton mendorong daya pikir masing-

masing tergantung pekerjaan. 
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d. Pendidikan 

Pendidikan yang berhasil diselesaikan biasanya menentukan 

pendapatan dan kelas sosial. Selain itu, pendidikan juga 

menentukan tingkat intelektualitas seseorang. Pada gilirannya, 

tingkat intelektualitas akan menentukan pilihan barang-barang, 

jenis hiburan, program televisi yang diikutinya.  

e. Pendapatan 

Pendapatan seseorang akan menentukan di kelas sosial mana dia 

berada dan kedudukan seseorang dalam kelas sosial akan 

mempengaruhi kemampuan berakses kepada sumber-sumber daya 

dan kecenderungannya dalam mengkonsumsi media.  

f. Agama 

Segmentasi konsumen berdasarkan agama telah digunakan untuk 

membuat program-program tertentu yang lebih mengarah pada hal 

religiusitas.  

g. Suku dan Kebangsaan 

Perbedaan suku dan kebangsaan menjadikan program siaran tv 

yang berdaya beli tinggi, karena setiap suku memiliki cirri 

khasnya masing-masing sehingga dapat menjadi program tv yang 

menarik.  
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2. Segmentasi Geografis 

Khalayak dibeda-bedakan berdasarkan wilayah tempat tinggalnya, 

misalnya wilayah dalam suatu Negara ((Indonesia Barat, Indonesia 

Timur) pulau, provinsi, kota, dan desa. 

3. Segmentasi Geodemografis 

Khalayak yang tinggal di suatu wilayah demografis tertentu diyakini 

memiliki karakter demografis yang sejenis (namun wilayah 

demografis harus sesempit mungkin, misalnya kawasan pemukiman 

atau kelurahan). 

4. Segmentasi Psikografis 

Adalah segmentasi berdasarkan gaya hidup dan kepribadian manusia. 

Gaya hidup mempengaruhi perilaku seseorang, dan akhirnya 

menentukan pilihan-pilihan konsumsi seseorang.  

(Morissan, 2008:167-178) 

Perkembangan TV swasta di Indonesia mulai marak menjelang tahun 

2000. Stasiun TV umumnya menyajikan program acara yang bersifat beragam. 

Segmentasi audiens TV biasanya hanya terjadi pada waktu siaran tertentu. 

Salah satu keunggulan Televisi adalah mampu menyampaikan pesan 

kepada khalayak yang heterogen hanya dalam satu waktu secara efisien. Maka 

dari sinilah audiens lebih bisa memahami tayangan dalam televisi. Berbagai 
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macam program siaran dalam televisi memiliki segmentasi audiens yang 

menentukan keberhasilan dari program siaran tersebut. Maka dari itu 

segmentasi program siaran Ala Chef adalah semua kalangan. Namun disini 

siswa SMK jurusan tata boga lebih mendekati dengan acara tersebut 

dikarenakan pelajaran mereka tentang memasak di sekolah yang tidak jauh 

beda dengan acara Ala Chef.  

 

F. Profesi 

F.1 Pengertian Profesi 

Profesi berasal dari bahasa latin “Proffesio” yang mempunyai dua 

pengertian yaitu janji/ikrar dan pekerjaan. Bila artinya dibuat dalam pengertian 

yang lebih luas menjadi kegiatan “apa saja” dan “siapa saja” untuk 

memperoleh nafkah yang dilakukan dengan suatu keahlian tertentu. Sedangkan 

dalam arti sempit profesi berarti kegiatan yang dijalankan berdasarkan keahlian 

tertentu dan sekaligus dituntut daripadanya pelaksanaan norma-norma sosial 

dengan baik. Profesi merupakan kelompok lapangan kerja yang khusus 

melaksanakan kegiatan yang memerlukan ketrampilan dan keahlian tinggi guna 

memenuhi kebutuhan yang rumit dari manusia, di dalamnya pemakaian dengan 

cara yang benar akan ketrampilan dan keahlian tinggi, hanya dapat dicapai 

dengan dimilikinya penguasaan pengetahuan dengan ruang lingkup yang luas, 

mencakup sifat manusia, kecenderungan sejarah dan lingkungan hidupnya serta 



39 
 

adanya disiplin etika yang dikembangkan dan diterapkan oleh kelompok 

anggota yang menyandang profesi tersebut. 

Istilah ini telah dimengerti banyak orang bahwa suatu hal yang 

berkaitan dengan bidang yang sangat dipengaruhi oleh pendidikan dan 

keahlian. Orang yang hanya memiliki pendidikan belum cukup disebut profesi. 

Sehingga diperlukan penguasaan teori sistematis yang mendasari praktik 

pelaksanaan, dan hubungan antara teori dan penerapan dalam praktiknya. 

Sering dijumpai kesalah pahaman antara istilah profesi dan profesional, 

karena banyak orang yang profesional tidak atau belum tentu termasuk dalam 

pengertian profesi. Berikut pemahamannya menurut De George Profesi adalah 

pekerjaan yang dilakukan sebagai kegiatan pokok untuk menghasilkan nafkah 

hidup dan yang mengandalkan suatu keahlian. 

Profesional adalah orang yang mempunyai profesi atau pekerjaan purna 

waktu dan hidup dari pekerjaan itu dengan mengandalkan suatu keahlian yang 

tinggi. Atau seorang yang hidup dengan mempraktikkan suatu keahlian 

tertentu. Sementara orang lain melakukannya hanya sekedari hobi. 

 

F.2 Ciri-Ciri Profesi 

1. Memiliki pengetahuan khusus 

2. Adanya kaidah dan standar moral yang tinggi 
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3. Mengabdi kepada kepentingan orang banyak 

4. Memiliki izin khusus untuk menjalankan suatu profesi 

5. Dihuni oleh orang yang profesional 

Kaum profesional adalah orang-orang yang memiliki tolak ukur 

perilaku yang berada di atas rata-rata. 

 

F.3 Karakteristik Profesi 

Karakteristik suatu profesi, seperti yang dirumuskan oleh Abraham 

Flexner (1915) adalah Aktivitas intelektual, Berdasarkan ilmu dan belajar, 

Untuk tujuan praktik dan pelayanan, Dapat diajarkan, Terorganisasi secara 

internal, Altruistik. Sedangkan disebutkan oleh Greenwood, E (1957) lima 

karakteristik suatu profesi, yaitu: Teori yang spesifik (systematic theory), 

Otoritas (authority), Wibawa/martabat (prestige), Kode etik (code ofethics), 

Budaya profesional (professional culture). 

Menurut Edgar Schein (1974), karakteristik profesi adalah: 

1. Para profesional terkait dengan pekerjaan seumur hidup dan menjadi 

sumber penghasilan utama 

2. Profesional mempunyai motivasi kuat atau panggilan sebagai landasan 

bagi pemilihan karier profesionalnya dan mempunyai komitmen seumur 

hidup yang mantap terhadap kariernya 

http://www.wuryantoro.com/2012/03/teori-komunikasi-keperawatan.html
http://www.wuryantoro.com/2012/04/pengertian-profesi-dan-karakteristik.html
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3. Profesional memiliki kelompok ilmu pengetahuan dan keterampilan 

khusus yang diperolehnya melalui pendidikan dan latihan yang lama 

4. Profesional mengambil keputusan demi kliennya berdasarkan aplikasi 

prinsip-prinsip dan teori-teori 

5. Profesional berorientasi pada pelayanan, menggunakan keahlian demi 

kebutuhan khusus klien 

6. Pelayanan yang diberikan kepada klien didasarkan pada kebutuhan 

objektif klien 

7. Profesional lebih mengetahui apa yang baik untuk klien daripada klien 

sendiri. Profesional mempunyai otonomi dalam mempertimbangkan 

tindakannya 

8. Profesional membentuk perkumpulan profesi yang menetapkan kriteria 

penerimaan, standar pendidikan, perizinan atau ujian masuk formal, jalur 

karier dalam profesi, dan batasan peraturan untuk profesi 

9. Profesional mempunyai kekuatan dan status dalam bidang keahliannya dan 

pengetahuan mereka dianggap khusus 

10. Profesional dalam menyediakan pelayanan, biasanya tidak diperbolehkan 

mengadakan advertensi atau mencari klien 

 

F.4 Prinsip Etika Profesi 

1. Tangungjawab: terhadap pelaksanaan pekerjaan dan hasilnya, 

termasuk dampaknya bagi kehidupan orang lain 

http://www.wuryantoro.com/2012/03/teori-akuntansi-akuntansi-sektor-publik.html
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2. Keadilan: mengandung nilai kapan, dimana, siapa saja wajib diberikan 

pelayanan sesuai dengan haknya 

3. Otonomi: kaum profesional memiliki dan diberikebebasan dalam 

menjalankan profesinya 

 

F.5 Syarat Suatu Profesi 

1. Melibatkan intelektual 

2. Mengeluti satu batang tubuh yang khusus 

3. Persiapan profesional yang alami bukan sekedar latihan 

4. Memerlukan latihan dalam jabatan yang berkesinambungan 

5. Menjanjikan karier hidup dan keanggotaan yang permanen 

6. Layanan umum di atas pribadi 

7. Mempunyai organisasi profesi 

8. Menentukan standarnya sendiri seperti kode etik 
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G. Teori Efek Terbatas 

Teori ini dipelopori oleh Joseph Klapper berdasarkan penelitiannya 

untuk disertasinya (1960, dalam Stamm, 1990:118) menyatakan bahwa: 

“when media offer content in support of both sides of given issues, the 

dominant effect is stasis, or reinforcement, and the least likely effect is 

change or conversion”. 

Jadi, jika media menyajikan isi-pesan untuk memperkuat kedua sisi issu 

tertentu (keuntungan jika menerima dan kerugian jika tidak mendukung), maka 

efek dominan yang muncul adalah bahwa komunikan tetap pada pendiriannya 

atau mengukuhkannya, dan sangat kecil kemungkinannya pesan tersebut 

berefek terjadinya perubahan atau konversi. 

Publik memiliki karakteristik psikologis dan sosial tertentu yang 

menentang isi-pesan tersebut, walaupun mungkin juga sebagian dari publik 

memiliki karakteristik yang mungkin mendukung isi pesan. 

Terjadinya efek tertentu pada publik tidak disebabkan oleh hanya satu 

variabel. Eksplanasi-eksplanasi sebab-akibat yang sederhana, tidak mutlak 

memadai dalam memberi penjelasan efek. (Hamidi, 2010:86) 

“Simple cause-and-efect explanations did not work, one could not 

predict effect from characteristicts of the mesage alone. It appeared 

that characteristicts of receivers had to be taken into account as well”  

(Stamm, 1990:116). 
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H. Hipotesis 

Hipotesis adalah pernyataan hubungan antara dua konsep atau lebih 

yang masih perlu dibuktikan kebenarannya. Dengan ungkapan lain pernyataan 

tentang dua variabel atau lebih bisa benar, bisa salah (Hamidi, 2006:4 dan 23). 

Berdasarkan uraian di atas maka hipotesis pada penelitian ini adalah: 

Ho: tidak terdapat pengaruh antara program siaran Ala Chef terhadap 

pemahaman profesi chef di kalangan siswa jurusan tata boga. 

Ha: ada pengaruh antara terpaan program siaran Ala Chef terhadap 

pemahaman profesi chef di kalangan siswa jurusan tata boga. 

 

I. Definisi Konseptual Dan Operasional 

I.1 Definisi Konseptual 

Definisi konseptual adalah batasan tentang pengertian yang diberikan 

peneliti terhadap variabel-variabel (konsep) yang hendak diukur, diteliti dan 

digali datanya (Hamidi, 2007:141). Definisi konseptual dari penelitian ini 

adalah terpaan program siaran. 

Terpaan merupakan dimana seseorang terkena dampak ketika 

membaca, melihat, atau mendengar pesan dari sebuah media, yaitu berupa 

perubahan kognitif. Terpaan program siaran adalah keterkaitan antara media 

dan audiens yang terkena dampak dari pesan-pesan yang ditayangkan melalui 
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sebuah program siaran, yang pada akhirnya terjadi perubahan kognitif pada diri 

audiens tersebut. Keberhasilan dampak media dapat diukur dari frekuensi, 

durasi, serta atensi terhadap teyangan tersebut.  

 

I.2 Definisi Operasional 

Definisi operasional adalah petunjuk  bagaimana sebuah variabel 

diukur. Cara mengukur suatu variabel langkah-langkahnya sebagai berikut: 

1. Menetapkan variabel (konsep) apa yang akan diukur 

2. Membuat definisi konseptual (pengertian) variabel 

3. Menetapkan jenis dan jumlah indikator variabel tersebut, berdasarkan 

definisi konseptual variabel yang telah dibuat sebelumnya. Indikator 

merupakan konsep-konsep internal (tanda-tanda, gejala) dari 

variabel tersebut. 

4.  Membuat kuesioner, berdasarkan indikator-indikator tersebut. 

(Hamidi, 2007:142) 

 

1. Terpaan Program Siaran Ala Chef (Variabel X) 

 Terpaan merupakan frekuensi kemunculan informasi yang dilihat 

seseorang yang diharapkan menghasilkan efek tertentu. Berikut ini adalah 

indikator dari terpaan program siaran Ala Chef, yaitu: 
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- Frekuensi responden dalam menonton program siaran “Ala Chef” 

di Trans TV. 

- Intensitas responden dalam menangkap materi yang disampaikan 

oleh Farah Quinn berkaitan dengan kegiatan memasak. 

- Keantusiasan responden untuk menonton tayangan acara tersebut. 

- Setting tempat yang menarik 

- Chef yang membawakan program siaran   

- Masakan yang disajikan 

 

2. Pemahaman Penonton Tentang Profesi Chef (Variabel Y) 

Variabel terikat adalah variabel yang diakibatkan atau yang 

dipengaruhi oleh variabel bebas, keberadaan veriabel ini sebagai variabel 

yang dijelaskan dalam fokus atau topik penelitian. 

Dalam penelitian ini yang merupakan veriabel bebas adalah 

pemahaman penonton (Y), indikator pengukuran dari variabel ini adalah 

sebagai berikut: 

- Responden mengerti profesi chef 

- Responden pernah menyaksikan program siaran Ala chef 
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J. Metode Penelitian 

J.1 Pendekatan Jenis Penelitian 

Berdasarkan latar belakang diatas maka jenis penelitian yang digunakan 

adalah jenis penelitian survey, yaitu penelitian yang dilakukan pada populasi 

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

diambil dari populasi tersebut (Sugiyono, 2009:7). Penelitian ini menggunakan 

pendekatan kuantitatif eksplanatif. Dalam penelitian ini bagaimana variabel-

variabel yang diteliti itu akan menjelaskan obyek yang diteliti melalui data 

yang terkumpul. Jenis eksplanasi dari penelitian ini adalah eksplanasi 

eksplanatif dimana dalam penelitian ini peneliti mencari hubungan antara satu 

variabel dengan variabel yang lain. 

 

K. Populasi dan Sampel 

K.1 Populasi 

Populasi adalah satu kesatuan atau keseluruhan obyek yang akan 

diteliti. Dalam penelitian ini populasinya adalah jumlah seluruh siswa SMK 

Negeri 1 Turen Jurusan Tata Boga. Berdasarkan pra survey yang dilakukan 

peneliti, maka didapatkan hasil populasi sebanyak 61 siswa, dengan kriteria 

sbb: 

a. Siswa kelas 1 jurusan tata boga, peneliti memilih siswa kelas 1 

dikarenakan masih banyaknya keingintahuan siswa tentang profesi 

chef 

b. Laki-laki dan perempuan 
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c. Pernah menonton program siaran Ala Chef 

 

K.2 Sampel  

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi (Sugiyono, 2008:62). Dari diketahuinya jumlah populasi tersebut 

diatas sebanyak 61 siswa, maka peneliti menggunakan teknik Total Sampling. 

Teknik ini digunakan apabila jumlah populasi dari suatu penelitian tidak terlalu 

banyak. Menurut Arikunto (2006:134) jika subyeknya kurang dari 100 lebih 

baik diambil semua. Sehingga teknik Total Sampling adalah pengambilan 

sampel dari keseluruhan jumlah populasi. Maka sampel dari penelitian ini ada 

61 siswa kelas 1 jurusan tata boga. 

 

L. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Lokasi penelitian : Lokasi penelitian dilaksanakan di SMK Negeri 1 

Turen, Jl. Panglima Sudirman 41 Turen. Pemilihan lokasi ini didasarkan karena 

sebagai sekolah terbaik dengan jurusan tata boga di Turen, yang banyak 

mencetak para siswa didik berkualitas sehingga pemikiran mereka pasti 

bermanfaat untuk penelitian. 

Waktu Penelitian : Penelitian dilaksanakan mulai tanggal 27 

Desember 2011 sampai 20 April 2012 
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M. Teknik Pengumpulan Data 

1. Angket/Kuisioner 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi 

seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis, kepada responden untuk 

dijawabnya (Sugiyono, 2009:162). Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan 

data-data tentang jenis kelamin nama siswa, jenis kelamin siswa, pertanyaan-

pertanyaan tentang terpaan program siaran (variabel X) dan pemahaman 

penonton (variabel Y). Kuesioner yang dibagikan oleh peneliti kepada 

responden siswa kelas 1 SMK Negeri I Turen akan digunakan untuk mengukur 

variabel yang akan diteliti dengan mendapatkan data valid. Data yang valid 

bermakna instrument yang digunakan tepat untuk dugunakan mengukur apa 

yang seharusnya diukur. Hal itu berarti fungsi dari perolehan data valid ialah 

digunakan untuk mengetahui apakah alat ukur yang digunakan sudah sesuai 

dengan yang akan kita teliti.  

2. Dokumentasi 

Mencari data mengenai hal-hal atau variabel-variabel yang berupa 

catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda, 

dsb. (Arikunto, 2006:231).  

3. Skala Data 

Untuk memperoleh data dari responden, maka diperlukan skala yang 

dapat digunakan untuk mengukur sikap yang menjadi dasar kepribadian suatu 

populasi. Dengan skala likert maka variabel yang akan diukur dijabarkan 
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menjadi indikator variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik 

tolak untuk menyusun item-item instrumen yang dapat berupa pernyataan atau 

pertanyaan. (Sugiyono, 2009:107). Dalam penelitian ini peneliti menggunakan 

skala likert untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau 

sekelompok orang tentang fenomena sosial. 

 

Jawaban setiap item instrumen yang menggunakan skala likert 

mempunyai 5 interval dalam pengukurannya, yaitu dengan sistem skor: 

1. Sangat Setuju  = skor nilai 5 

2. Setuju   = skor nilai 4 

3. Kurang Setuju  = skor nilai 3 

4. Tidak Setuju  = skor nilai 2 

5. Sangat Tidak Setuju = skor nilai 1 

 

N. Uji Validitas dan Reliabilitas 

N.1 Uji Validitas 

Sebuah alat ukur haruslah memiliki akurasi yang baik. Untuk mencapai 

tingkat validitas instrument penelitian, maka alat ukur yang dipakai dalam 

instrument juga harus memiliki tingkat validitas yang baik (Burhan Bungin, 

2006:70). Dalam penelitian ini uji validitas dihitung dengan menggunakan 

rumus korelasi product moment yaitu sebagai berikut: 
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𝑟𝑥𝑦 =
n( xy) − ( x y)

 [n x2 − ( x)2][n y2 − ( y)
2
]

 

 

rxy = koefisien korelasi Product Moment 

n = jumlah sample 

x = angka mentah untuk variabel X 

y = angka mentah untuk variabel Y 

 

 

N.2 Uji Reliabilitas 

Untuk menguji reliabilitas antara variabel-variabel yang ada dalam 

penelitian ini. Maka peneliti menggunakan rumus Alpha sebagai berikut 

(Suharsimi Arikunto, 2006:196): 

 

𝑟11 =  
𝑘

𝑘 − 1
  1 −

 𝜎𝑏
2

𝜎2𝑡
  

 

r11  = Reliabilitas Instrumen 

K  = banyaknya butir pertanyaan atau banyaknya soal 

∑σb
2
  = jumlah varians butir 

Σ
2

t  = varians total 
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O. Teknik Analisis Data  

Peneliti menggunakan rumus persamaan regresi untuk mengetahui 

adanya pengaruh antara terpaan program siaran Ala Chef (variabel X) terhadap 

pemahaman profesi chef (variabel Y). 

Bentuk rumus persamaan regresi yang dicari adalah sebagai berikut 

(Sugiyono, 2005:188):  

 

𝑌′ = 𝑎 + 𝑏𝑋 

 

Y‟ = nilai yang diprediksikan 

a = Konstanta atau bila harga X = 0 

b = Koefisien regresi 

X = Nilai variabel independen 

 Sedangkan untuk menyatakan besar kecilnya pengaruh variabel X 

terhadap variabel Y peneliti menggunakan rumus koefisien determinasi. 

Rumus tersebut sebagai berikut (M.Subana dan Sudrajat, 2005:174): 

 

𝐾𝐷 = 𝑟2 ′ 100 

 

KD = Koefisien Determinasi 

r
2 
 = nilai koefisien determinasi (nilai r berasal dari hasil perhitungan rxy) 
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 Dan untuk mencari makna hubungan dua variabel yang signifikan 

peneliti menggunakan rumus uji signifikasi korelasi product moment sebagai 

berikut: 

𝑡 =  
𝑟 𝑛 − 2

 1 − 𝑟2
 

t = nilai t 

r = nilai koefisien korelasi 

n = jumlah sampel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


