
BAB I 

PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang 

Sekarang ini, media massa telah mengalami perkembangan yang sangat 

cepat dan pesat. Media massa sekarang ini menjadi bagian dari gaya hidup 

(lifestyle) masyarakat. Hal ini dikarenakan semakin banyaknya kebutuhan hidup 

yang harus dipenuhi oleh masyarakat, seperti kebutuhan akan informasi, baik 

informasi berupa berita (politik, hukum, sosial, ekonomi, budaya dan lain-lain), 

informasi tentang kebutuhan hidup (sandang, pangan, dan papan), dan masih 

banyak yang lainnya. 

Komunikasi merupakan kebutuhan yang hakiki umat manusia, baik sejak 

manusia pertama maupun modern saat ini. Komunikasi yang digunakan mulai dari 

komunikasi komunikasi intra personal, berkembang menjadi komunikasi antar 

personal, berkembang lagi menjadi komunikasi kelompok, dam karena 

perkembangan teknologi, maka muncul komunikasi massa (Wahyudi, 1986 ;3-4). 

Komunikasi massa adalah komunikasi melalui media massa yang meliputi 

surat kabar, majalah, radio, televisi dan film (Effendi, 1993;13). Peranan 

komunikasi massa melalui media massa tersebut saat ini semakin terasa penting, 

apalagi dalam kaitannya dengan era informasi, globalisasi dan reformasi saat ini. 

Jarak dan waktu bukan lagi menjadi penghambat. Kemajuan di bidang komunikasi 

dan informasi ini tidak hanya disebabkan oleh penemuan-penemuan teknologi 

baru, tetapi juga disebabkan semakin tumbuhnya kesadaran orang terhadap 

kebutuhan akan informasi. Informasi dan komunikasi merupakan bagian hakiki 



dari kehidupan manusia, sebagaimana juga manusia merupakan bagian dari 

masyarakat, dan salah satu media dalam komunikasi massa adalah televisi. 

Televisi merupakan gabungan dari media dengar (audio) dan gambar 

hidup (gerak/live) yang bisa bersifat politis, bisa, informatif, hiburan, pendidikan, 

atau bahkan gabungan dari ketiga unsur tersebut. Sebagai media informasi, 

televisi memiliki kekuatan yang ampuh (powerful) untuk menyampaikan pesan. 

Karena media ini dapat menghadirkan pengalaman yang seolah-olah dialami 

sendiri dengan jangkauan yang luas (broadcast) dalam waktu yang bersamaan. 

Penyampaian isi pesan seolah-olah langsung antara komunikator dan komunikan. 

Televisi bisa menciptakan suasana tertentu, yaitu para penonton dapat 

melihat sambil duduk santai tanpa kesengajaan untuk menyaksikannya. Memang 

televisi akrab dengan suasana rumah dan kegiatan penonton sehari-hari. Dari segi 

penontonnya, sangat beragam. Kenyataan yang ada menunjukkan bahwa 

masyarakat menempatkan televisi sebagai media komunikasi yang paling 

digemari, sehingga pemirsa televisi mencakup segala lapisan dan usia masyarakat. 

Ini juga diakibatkan oleh tayangan-tayangan televisi yang sengaja disiarkan untuk 

menjadi daya tarik bagi pemirsanya. 

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. 

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 

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 progam hiburan adalah Uya Emang Kuya, konsep yang 

dihadirkan dari Uya Emang Kuya ini adalah hiburan sulap, dimana Uya Kuya 

yang menjadi pesulap dalam acara ini. Dengan keahliannya dalam menghibur 

audiens, pesulap mencari objek untuk diyakinkan dalam aksi Uya Kuya dengan 

mencari seseorang yang berada dalam Mall, atupun dijalanan. Adapun hiburan 

sulap yang lain, seperti Demian sang ilusionis, dan The Master. Semua itu progam 

hiburan yang berkonsep sama, akan tetapi tidak menutup kemungkinan dalam 

penyuguhan hiburan sulap selalu monoton dalam aksi sulap tersebut. 

Acara progam Uya Emang Kuya mempunyai daya tarik tersendiri dalam 

penyuguhan sulapnya, dengan dibumbui canda dari pesulap sendiri yaitu Uya. 



Yang sehingga tidak menutup kemungkinan sulap tidak begitu monoton. Hipnotis 

dalam segment setelah sulap dalam acara Uya sangat cukup menghibur dan 

memberikan makna, dengan memberikan ketidak sadaran objek yang di hipnotis 

menjadi seorang jujur dengan diberikan pertanyaan oleh Uya. 

Disini membuktikan daya tarik tersendiri dalam acara Uya Emang Kuya 

dengan kekreatifan sulap dan menghipnotis seseoang dengan hal-hal baru yang 

jarang dimunculkan dalam progam acara sulap lainya. UYA Emang Kuya adalah 

sebuah konsep tentang trik, intrik, dan komedi sebuah atraksi sulap. Reality dan 

variety show ini dibagi dalam beberapa segmen. Pertama adalah stupid segmen, 

yang menggambarkan suatu trik sulap. Di ujung segmen, trik ini akan dibuka di 

hadapan penonton dengan akhir yang sangat menggelikan. Segmen kedua adalah 

street magic, yang menggambarkan suatu trik sulap on the spot  atau langsung 

kepada audiens. Ketiga adalah ilusi, yaitu segmen yang mengangkat trik sulap 

yang sangat mustahil. Segmen keempat adalah hipnosis, yaitu segmen yang 

menggambarkan trik di mana para audiens dihipnotis dengan cara yang kocak 

maupun serius sesuai dengan kondisi. Dan sampailah pada segmen terakhir yaitu 

ngerjain orang. Di sinilah segmen yang penuh kekocakan saat host sengaja 

mengerjai para penonton melalui media hipnotis atau media lainnya. 

Konsep uya Emang Kuya dalam progam hiburan terutama segment dalam 

hipnotis cukup memberikan makna pesan buat korban ataupun audiensnya. Tetapi 

disegment  hipnotis ini pesulap yaitu Uya, juga terlalu kelewatan untuk mengorek 

kehidupan pribadi orang lain atau korbanya. Tetapi disatu sisi lain itu sangat 



menghibur bagi audiens dimana audiens tahu segalanya, kejujurannya para korban 

atau latar belakang korban, dengan hipnotis itu. 

Berdasarkan uraian diatas,maka menarik untuk memahami dan membahas 

dalam bentuk penelitian dengan judul “ Pengaruh daya tarik acara Uya Emang 

Kuya terhadap tindakan menonton masyarakat” 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah pada penelitian 

ini adalah: 

1. Adakah Pengaruh daya tarik acara Uya Emang Kuya terhadap tindakan 

menonton masyarakat 

2. Seberapa besar Pengaruh daya tarik acara Uya Emang Kuya terhadap 

tindakan menonton masyarakat. 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh daya tarik acara Uya Emang 

Kuya terhadap tindakan menonton masyarakat 

2. Untuk mengukur seberapa besar Pengaruh daya tarik acara Uya Emang 

Kuya terhadap tindakan menonton masyarakat 

 

 

 



D. Kegunaan Penelitian 

1. Secara Akademis 

Hasil dari penelitian diharapkan dapat memberi tambahan referensi 

kepada peneliti selanjutnya dalam mengetahui pengaruh dan seberapa 

besar daya tarik tindakan menonton acara progam televisi.. 

2. Secara praktis 

Diharapkan peneliti dapat memberikan informasi kepada masyarakat, 

khususnya bagi penonton acara Uya Emang Kuya. Dan hasil penelitian 

diharapkan dapat menjadikan suatu pengetahuan perkembangan dalam 

progam acara hiburan. 

 

E. Tinjauan Pustaka 

 E.1 Televisi Sebagai Media Massa 

Istilah televisi berasal dari kata ”tele” yang berarti jauh dan ”visi” yang 

bearti penglihatan. Televisi adalah panduan radio dan film para penonton 

dirumah-rumah tidak mungkin menangkap siaran televisi, kalau tidak ada unsur-

unsur radio, dan mungkin dapat melihat gambar-gambar yang bergerak pada layar 

pesawat televisi, jika tidak ada unsur film. (Effendy,2000:174). 

Jadi televisi adalah alat komunikasi massa dalam arti saluran pernyataan 

manusia yang umum atau terbuka dan menyalurkan lambang-lambang yang 

berbentuk bayangan-bayangan hidup dan bersuara yang isinya aktual meliputi 

perwujudan kehidupan masyarakat dan secara umum televisi mempunyai tiga 



fungsi media informasi, fungsi media dan pendidikan, dan berfungsi sebagai 

media hiburan. (Effendy, 1993:28). 

Televisi memiliki kekuatan sebagai berikut: 

1. Efisiensi biaya 

Televisi dapat menjangkau khalayak sasaran yang dapat dijangkau oleh 

media massa lain, juga dapat menjangkau khalayak yang tidak terjangkau 

oleh media lain. 

2. Dampak yang kuat 

Televisi dapat menimbulkan dampak yang kuat pada khalayak dengan 

tekanan sekaligus pada dua indra penglihatan dan pendengaran, televisi 

juga mampu menciptkan kelenturan bagi pekerjaan-pekerjaan kreatif 

dengan mengkombinasikan gerakan, kecantikan suara, warna, drama, dan 

humor. 

3. Penagaruh yang kuat 

Televisi mempunyai kemampuan yang kuat dalam mempengaruhi presepsi 

khalayak sasaran. Kebanyakan masyarakat meluangkan waktunya dimuka 

televisi. 

  Sebagai alat komunikasi massa televisi mempunyai fungsi ditengah-tengah 

masyarakat, yaitu memiliki fungsi: 

1. Informasi 

Fungsi informasi adalah fungsi paling penting yang terdapat dalam 

komunikasi massa. Komponen paling penting untuk mengetahui fungsi 



informasi ini adalah berita-berita yang disajikan ataupun progam-

progam televisi lainnya. 

2. Hiburan 

Fungsi hiburan bagi sebuah media elektronik menduduki peringkat 

paling tinggi dibanding dengan fungsi-fungsi lain. Yang dikarenakan, 

masyarakat kita memang masih menjadikan televisi sebagai media 

hiburan. 

3. Persuasi 

Fungsi persuasi dari komunikasi massa ini tidak kalah pentingnya 

dengan informasi dan hiburan. 

4. Transmisi Budaya  

Transmisi budaya adalah salah satu fungsi komunikasi massa yang 

paling luas, meskipun paling sedikit diperbincangkan. Melalui 

individu, komunikasi menjadi bagian dari pengalaman kolektif 

kelompok, publik, audience berbagai jenis dan individu bagian dari 

suatu massa. Warisan adalah dampak akumulasi budaya dan 

masyarakat sebelumnya yang telah menjadi bagian dari hak asasi 

manusia. Itu ditransmisikan oleh individu, orang tua, kawan sebaya, 

kelompok primer atau sekunder, dan proses pendidikan. 

5. Mendorong Kohesi Sosial 

Kohesi yang dimaksud disini adalah penyatuan. Artinya, media massa 

mendorong masyarakat untuk bersatu. Media merasang masyarakat 

untuk memikirkan dirinya bahwa bercerai berai itu bukan keadaan 



yang baik bagi kehidupan mereka. Media memberitakan akan arti 

pentingnya kerukunan hidup umat beragama, sama saja media itu 

mendorong kohesi sosial. 

6. Pengawasan  

Komunikasi massa mempunyai fungsi pengawasan, menurut Laswell. 

Artinya menunjuk pada pengumpulan dan penyebaran informasi 

mengenai kejadian-kejadian yang ada disekitar kita. Fungsi 

pengawasan ini bisa dibagi menjad dua yaitu warning or beware 

surveilance atau pengawasan peringatan dan instrumental surveillance 

atau pengawasan instrumental.   

7. Korelasi 

Fungsi korelasi yang dimaksud disini adalah fungsi menghubungkan 

bagian dari masyarakat agar sesuai dengan lingkungannya. Erat 

kaitanya dengan fungsi ini adalah peran media massa sebagai 

penghubung antar berbagai komponen masyarakat. 

8. Pewarisan Sosial 

Dalam hal ini media massa berfungsi sebagai seorang pendidik, baik 

yang menyangkut pendidikan formal yang mencoba meneruskan atau 

mewariskan suatu ilmu pengetahuan, nilai, norma, pranata, etika, dari 

satu generasi ke generasi selanjutnya. (Nurudin,2004:64). 

 

 

 



E.2. Program Siaran Televisi 

Sebuah stasiun televisi pasti akan memilih program-program apa saja yang 

dianggap menarik dan memiliki nilai jual bagi pemasang iklan. Biasanya, 

penikmat televisi lebih tertarik pada program acara yang bersifat ringan, seperti 

acara musik, sinetron, komedi dan lain sebagainya. 

Pada umumnya, program siaran yang ada di televisi tidak jauh berbeda 

dengan program siaran yang ada pada radio. Menurut Deddy Iskandar Muda, isi 

program siaran televisi terdiri dari  : 

1. News Reporting 

2. Talk Show 

3. Call in Show 

4. Documenter 

5. Magazine/Tabloid 

6. Rural Program (program pedesaan) 

7. Advertising 

8. Education/Instructional 

9. Art and Culture 

10. Music 

11. Soap Operas/sinetron/drama 

12. TV Movies 

13. Kuis/Game Show 

14. Comedy/Situation Comedy 



Berbagai jenis program siaran tersebut tidak semuanya harus ada. Hal 

tersebut tergantung dari kepentingan masing-masing stasiun televisi yang 

bersangkutan. Apabila dianggap memiliki rating yang tinggi, maka program acara 

tersebut yang menjadi program acara yang wajib ada di setiap harinya. 

E.2.1. Reality Show 

Televisi merupakan media penyampaian pesan berbasis audiovisual, 

melalui televisi kita dapat menonton berbagai program siaran yang ditayangkan 

oleh sejumlah stasiun televisi. Namun banyaknya stasiun televisi pada saat ini 

menyebabkan persaingan menampilkan program yang semenarik mungkin agar 

banyak ditindakani. Sekarang ini yang lagi ngetrend ditampilkan oleh hampir 

semua stasiun televisi adalah program reality show karena dianggap “angin besar” 

bagi dunia industri televisi sehingga menjadi persaingan antar stasiun televisi. 

Acara Uya Emang Kuya merupakan salah satu contoh acara Reality Show 

yang ada di televisi Indonesia. Reality show (Bahasa Inggris) adalah salah satu 

jenis program acara TV dimana pendokumentasian rekayasa realitas berlangsung 

tanpa skenario dengan menggunakan pemain dari khalayak umum biasa (tidak 

menggunakan artis). Perkecualiannya adalah bila acara tersebut mengenai 

kehidupan artis, maka yang didokumentasikan adalah kehidupan nyata bagaimana 

artis tersebut menjalani hari-harinya. Acara ini biasanya ditayangkan secara 

berseri.  

Tayangan reality show ini pada awalnya mirip dengan dokumentasi news. 

Hanya saja pada perkembangannya reality show ini bukan berita yang menjadi 

pokok tayangannya, melainkan keterkaitan emosi penonton dengan aktornya. 



Dengan kata lain, reality show merupakan kejadian asli tanpa rekayasa. Hanya 

saja, sebagai kemasan tontonan maka reality show diracik sedemikian rupa hingga 

emosi penonton meluap. Perkembangan acara televisi, khususnya reality show 

tampaknya mampu menggeser fenomena tayangan mistis dan tayangan-tayangan 

berbau religius. Semua acara yang melibatkan orang biasa (bukan artis), kini dicap 

sebagai acara reality show. Siapa pun pemerannya asal punya cerita atau kisah 

yang menyentuh emosi penonton, maka ia layak tonton. Reality show diramu 

dengan penambahan-penambahan (rekayasa) tertentu agar alur ceritanya menjadi 

lebih sendu. 

Acara realitas (bahasa Inggris: reality show) adalah genre acara televisi 

yang menggambarkan adegan yang seakan-akan benar-benar berlangsung tanpa 

skenario, dengan pemain yang umumnya khalayak umum biasa, bukan pemeran. 

Acara realitas umumnya menampilkan kenyataan yang dimodifikasi, seperti 

menaruh partisipan di lokasi-lokasi eksotis atau situasi-situasi yang tidak lazim, 

memancing reaksi tertentu dari partisipan, dan melalui penyuntingan dan teknik-

teknik pascaproduksi lainnya. 

Acara realitas biasanya menggunakan tema seperti persaingan, kehidupan 

sehari-hari seorang selebritis, pencarian bakat, pencarian pasangan hidup, 

rekayasa jebakan, dan diangkatnya status seseorang dengan diberikan uang 

banyak, atau yang perbaikan kondisi barang kepemilikan seperti perbaikan rumah 

atau perbaikan mobil (http://id.wikipedia.org/wiki/Reality_show)  

 

 



E.3. Daya Tarik Televisi 

 Menurut pendapat Elihu Katz, Jay G. Blumler dan Michael Gurevitch 

dalam buku Psikologi Komunikasi (Rahmat, 1999: 212) terdapat dua faktor yang 

menarik pemirsa dalam menyaksikan program acara televisi, yaitu: 

(a) Faktor Psikologis 

Ada berbagai kebutuhan pemirsa yang dipuaskan oleh media televisi, 

misalnya: ingin mencapai kesenangan; ketika merasa kesepian, televisi 

berfungsi sebagai sahabat, mengalami goncangan batin sehingga televisi 

memberi kesempatan untuk melarikan diri dari kenyataan, dan lain-lain. 

Seperti pendapat teori Behaviourisme Low of Effect, bahwa perilaku yang 

tidak mendatangkan kesenangan tidak akan diulangi, artinya kita tidak 

akan menggunakan media massa bila media massa tersebut tidak 

memberikan memuaskan 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 isi pesan yang disampaikan 

televisi juga dipergunakan orang sebagai bahan percakapan dalam 

membina interaksi sosial 

  

Jika suatu program acara televisi memiliki daya tarik untuk memikat 

pemirsanya, maka pemirsa akan tertarik untuk menonton program acara tersebut 

karena faktor psikologis dan sosiologis. Misalnya pada sebuah program acara 



berita. Dengan demikian, mereka pun akan meningkatkan intensitasnya untuk 

menonton program acara berita tersebut. Jadi, intensitas menonton suatu program 

acara berita di televisi adalah tingkat keringan, keseriusan  dalam suatu kondisi 

tertentu yang membuat seseorang tertarik untuk menyaksikan program acara 

televisi dikarenakan ada sesuatu yang menarik perhatiannya. 

Budaya menonton televisi memang sudah menjadi konsumsi masyarakat. 

Tak peduli kalangan atas, menengah atau bawah. Kini, televisi sudah menjadi 

kebutuhan pokok, dalam arti, ritme kehidupan masyarakat lama kelamaan 

terpengaruh tayangan televisi. Acara-acara yang disuguhkan oleh televisi juga 

berusaha untuk memikat perhatian pemirsa untuk duduk terus di depan televisi 

dengan beraneka ragam acara yang ditayangkan. 

 Televisi dengan tayangan beritanya sudah menjadi bagian dari kehidupan. 

Dengan sifatnya yang immediately, media televisi mampu mendekatkan peristiwa 

dan tempat kejadian dengan penontonnya.  

 Berikut ini merupakan perbedaan sifat antara media massa periodik cetak, 

radio, dan televisi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tabel 1. 1 
Perbedaan antara media massa periodik (cetak) dengan media 

elektronik/penyiaran 
Media Massa 

Periodik/Cetak 
Media Massa Elektronik/Penyiaran 
Radio televisi 

� Proses pencetakan 
� Isi pesan tercetak, dapat 

dibaca dimana dan kapan 
saja 

� Isi pesan dapat dibaca 
berulang-ulang 

� Hanya menyajikan 
peristiwa/pendapat yang 
telah terjadi  

� Tidak menyajikan 
pendapat (audiovisual) 
narasumber secara 
langsung/orisinal 

� Penulisan dibatasi oleh 
kolom dan halaman 

� Makna berkala dibatasi 
oleh hari, minggu dan 
bulan 

� Distribusi melalui 
transportasi 
darat/laut/udara 

� Bahasa yang digunakan 
bahasa formal 

� Kalimat dapat panjang 
dan terperinci 

� Proses 
pemancaran/transmisi 

� Isi pesan audio, dapat 
didengar ekilas sewaktu 
ada siaran 

� Tidak dapat diulang 
� Dapat menyajikan 

peristiwa/pendapat yang 
sedang terjadi 

� Dapat menyajikan 
pendapat (audio) 
narasumber secara 
langsung/orisinal 

� Penulisan dibatasi oleh 
detik, menit dan jam 

� Makna berkala dibatasi 
oleh detik, menit, jam  

� Distribusi melalui 
pemancaran/transmisi 

� Bahasa yang digunakan 
formal dan nonformal 
(bahasa tutur) 

� Kalimat singkat, padat, 
sederhana, dan jelas 

� Proses        
pemancaran/transmisi 

� Isi pesan audiovisual, 
dapat dibaca dan 
didengar sekilas 
sewaktu ada siaran 

� Tidak dapat diulang 
� Dapat menyajikan 

peristiwa/pendapat yang 
sudah terjadi 

� Dapat menyajikan 
pendapat narasumber 
secara langsung/orisinal 

� Penulisan dibatasi oleh 
detik, menit dan jam 

� Makna berkala dibatasi 
oleh detik, menit, jam 

� Distribusi melalui 
pemancaran/transmisi 

� Bahasa yang digunakan 
formal dan nonformal 
(bahasa tutur) 

� Kalimat singkat, padat, 
sederhana, dan jelas 

 

J. B. Wahyudi menjelaskan perkembangan peradaban manusia dari waktu 

ke waktu telah menghasilkan peningkatan sarana bantu kerja (teknologi) yang 

dipakai. Semula, bidang teknologi komunikasi dan informasi menghasilkan 

teknologi cetak (mekanik), lalu muncul teknologi audio/radio (elektronik), dan 

selanjutnya lahir teknologi audiovisual/televisi, tele/videotext, dan telematik yang 

bersifat interaktif (elektronik) (Baksin, 2006:60) 

 



E.4. Tindakan Menonton 

Tindakan adalah kesadaran seseorang, bahwa suatu obyek, seseorang 

untuk merangsang atau menstimulus setiap perilaku yang muncul atau ada, baik 

itu rangsangan dari luar maupun dari dalam, seperti rangsangan dari lingkungan 

yang ada di sekitar anak-anak. Dan perilaku yang berasal dari rangsangan ini bisa 

ke arah yang positif atau negatif, tergantung anak bagaimana menyikapinya. 

Tindakan bisa disebut sebagai sebuah perilaku. 

Perilaku merupakan hasil dari tiga interaksi yang terdapat dalam sub 

sistem dalam kepribadian manusia, yaitu: id, ego, dan superego. Id adalah bagian 

dari kepribadian yang menyimpan dorongan biologis manusia (pusat insting). Ego 

adalah mediator antara hasrat hewani dengan tuntutan rasional atau realita. 

Superego adalah hati nurani (conscience) yang merupakan internalisasi dari 

norma-norma sosial dan kultural masyarakat (Rakhmat, 1989; 19). 

Pada masa anak sendiri, dimana mereka dalam proses belajar bersosial di 

lingkungannya, dengan jalan imitasi dan identifikasi : 

Anak memiliki sistem penilaian kanak-kanak menurut kriteria dan 
norma anak sendiri. Sistem penilaian kanak-kanak ini dengan bantuan 
usaha pendidikan harus bisa dikaitkan dengan sistem penilaian 
manusia dewasa. Oleh karena itu, tugas pendidikan adalah 
mengungkapkan martabat manusiawi anak, sehingga lambat laun anak 
sanggup mengangkat diri sendiri dan mampumencapai martabat 
manusiawinya secara penuh (melengkapi dan menyempurnakan 
martabat insaninya) (Kartono, 1991; 41). 
 

Perilaku sebagai respon terhadap stimulus akan sangat ditentukan oleh 

keadaan stimulusnya dan individu atau organisme seakan-akan tidak mempunyai 

kemampuan untuk menentukan perilakunya. Sehingga dapat dikatakan bahwa 



seluruh tingkah laku ditentukan oleh aturan-aturan, bisa diramalkan dan bisa 

dibawa ke dalam kontrol lingkungan atau bisa dikendalikan (Koeswara, 1991; 75). 

 

E.5. Teori AIDDA 

Program acara berita merupakan salah satu tayangan yang memiliki daya 

tarik tersendiri. Bukan saja pada isi berita yang disampaikan tetapi juga 

keragaman tampilan berita yang coba ditawarkan oleh beberapa stasiun televisi.  

Wilbur Schraam membuat suatu rumusan tentang proses atau tahapan yang 

dialami seseorang pada saat ia mulai merasa tertarik pada sebuah program acara di 

televisi. Perhatian, ketertarikan, hasrat, keputusan, dan tindakan merupakan proses 

atau tahapan yang dilalui pemirsa pada saat menyaksikan sebuah tayangan.  

Rumusan tersebut disebut dengan rumusan klasik AIDDA, yakni merupakan 

akronim dari kata-kata sebagai berikut: 

 1. Attention (perhatiaan) 

 Merupakan proses mental ketika stimulasi atau rangkaian stimulus, 

menjadi menonjol pada saat stimulus lainnya melemah. Kaitannya 

dengan acara progam hiburan ini adalah,awal mula khalayak 

mengetahui acara Uya Emang Kuya dan sehingga menimbulkan 

perhatian. 

2. Interest (tindakan) 

Kehendak yang tumbuh, baik dari manusia maupun yang muncul secara 

spontanitas diluar diri manusia terhadap suatu objek. Khalayak timbul 

tindakan atau ketertarikan untuk menonton acara Uya Emang Kuya. 



3. Desire (Hasrat) 

    Hasrat merupakan keadaan rasional yang dipengaruhi perasaan yang 

timbul karena dorongan untuk masuk secara lebih mendalam pada 

permasalahan yang membutuhkan suatu pemecahan. Hasrat untuk lebih 

tahu bagaimana sulap-sulap hipnotis pada acara Uya Emang Kuya. 

4. Decition (keputusan) 

 Memilih antara kemungkinan-kemungkinan yang lebih dari satu. 

Khalayak akan mempertimbangkan untuk memilih dan kemudian akan 

mengambil keputusan. Masyarakat akan memilih dan mengambil 

keputusan menonton acara Uya Emang Kuya. 

5. Action (tindakan) 

 Merupakan realisasi dari tindakan pengambilan keputusan. Tindakan ini 

berupa tindakan untuk menonton acara Uya Emang Kuya, dalam 

memilih acara hibuaran. 

 (AW. Wijaya, 2000:20) 

Dari uraian diatas, yang menjadikan alasan bagi peneliti untuk 

menggunakan teori AIDDA ini. Karena dalam teori AIDDA terdapat unsur atau 

proses yang dialami oleh seseorang dalam menonton sebuah program acara di 

televise. Yang mana sesorang tersebut mempunyai perhatian, ketertarikan, hasrat, 

keputusan, dan tindakan terhadap sebuah acara televisi. Sehingga orang tersebut 

memutuskan untuk melihat program acara televisi. 

 

 



F. Hipotesis 

1. Hipotesis nolnya ( Ho ) adalah Tidak ada pengaruh antara daya tarik 

acara Uya Emang Kuya terhadap tindakan menonton acara Uya 

Emang Kuya. 

2.  Hipotesis alternatifnya ( H1 ) adalah  adanya pengaruh antara daya 

tarik acara Uya Emang Kuya terhadap tindakan menonton acara Uya 

Emang Kuya.  

 

G. Definisi Konseptual 

Merupakan  batasan tentang pengertian yang diberikan peneliti tentang 

variabel-variabel (konsep) yang hendak diukur, diteliti dan digali datanya 

(Hamidi, 2007:141). 

1. Daya Tarik acara “Uya Emang Kuya” 

Daya tarik adalah kemampuan menarik ( interest ) perhatian. Sedangkan 

hipnotis adalah teknik atau praktik dalam mempengaruhi orang lain secara 

sengaja untuk masuk ke dalam kondisi yang menyerupai tidur, di mana 

seseorang yang terhipnotis bisa menjawab pertanyaan yang diajukan, serta 

menerima sugesti dengan tanpa perlawanan. Hiburan adalah sebuah media 

elektronik yang menyajikan suatu acara di mana yang mempunyai fungsi 

untuk menarik perhatian audience. 

2. Tindakan Menonton  

Tindakan menonton adalah segala sesuatu yang dilakukan secara 

berkesinambungan dalam menonton progam hiburan televisi, ketika 



menerima pesan melalui hiburan televisi maka yang akan ditunjukan 

adalah dengan tetap menonton dan menyaksikan tayangan berita televisi 

dengan tidak mengganti dengan tayangan atau progam yang lain. 

 

H. Definisi Operasional 

1. Variabel Bebas 

Variabel bebas merupakan variable yang mempengaruhi atau yang 

menjadi sebab perubahannya atau timbulnya dependen (terikat). 

(Sugiyono, 1999:33). Dalam penelitian ini yang merupakan variable bebas 

adalah daya tarik acara Uya Emang Kuya. Sedangkan yang menjadi 

indikator variable tersebut adalah: 

a. Host acara Uya Emang Kuya 

b. Gaya bicara host 

c. Isi dari tayangan Uya Emang Kuya 

d. Waktu penanyangan acara progam Uya Emang Kuya 

e. Konsep acara hiburan Uya Emang Kuya 

f. Editing/ Grafis 

g. Musik  

2. Variabel Terikat 

Variable terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang 

menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. Variabel ini sering disebut 

juga variabel output, criteria, atau konsekuen. Dalam penelitian ini yang 



menjadi variabel terikat adalah tindakan menonton acara hiburan Uya 

Emang Kuya. Dan indikator-indikatornya adalah: 

a. Frekuensi menonton acara progam Uya Emang Kuya 

b. Keinginan meononton acara Uya Emang Kuya 

c. Ketertarikan terhadap acara Uya Emang Kuya 

d. Penilaian terhadap acara Uya Emang Kuya 

e. Tingkat perhatian terhadap acara Uya Emang Kuya 

 

I. METODE PENELITIAN 

1. Tipe dan Dasar Penelitian 

Dengan melihat tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui adakah 

pengaruh antara daya tarik acara Uya Emang Kuya  terhadap tindakan 

menonton acara Uya Emang Kuya. Maka dalam penelitian ini menggunakan 

pendekatan kuantitatif, yang mana peneliti mengutamakan pada pengikuran 

variabel dengan menggunakan perhitungan (angka-angka) atau uji statistic 

(Hamidi, 2007:4). Tipe yang digunakan dalam peneliti ini adalah eksplanatori 

yang bertujuan untuk menguji hubungan antar variabel yang dihipotesikan.  

Sedangkan dasar yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

penelitian survey. Peneliti survey adalah penelitian yang dilakukan pada 

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

sampel yang diambil dari populasi tersebut (Sugiyono, 1999:7). 

 

 



2. Lokasi Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Bareng Tengah RT I, II dan III. 

Alasan pemilihan lokasi ini di karenakan di RT. I, II dan III ini karena 

peneliti juga berdomisili di RT I Kelurahan Bareng Tengah. Sehingga akan 

mempermudah peneliti dalam proses pengumpulan data primer maupun 

skunder. 

3. Populasi dan Sampel 

a. Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdri atas obyek/ subyek 

yang mempunyai kualitas dan karatreristik tertentu yang diterapakan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 

1999:72). Adapun dalam penelitian ini populasinya adalah masyarakat 

atau warga RT I, II, dan III, yang mana dari data yang diperoleh diketahui 

bahwa jumlah penduduk RT I sebesar 175 orang yang terdiri dari 123 

orang perempuan dan 52 orang laki-laki. Jumlah penduduk RT II adalah 

sebesar 137 orang yang terdiri dari 86 perempuan dan 51 laki-laki. 

Sedangkan jumlah RT III adalah sebesar 153 yang terdiri dari 83 orang 

perempuan dan 70 orang laki-laki. Jadi jumlah keseluruhan RT I, II, dan 

III Kelurahan Bareng Malang adalah sebesar 465 orang. 

Berdasarkan tujuan penelitian ini, adapun karakteristik populasi 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Warga Bareng Tengah RT. I, II, dan III yang pernah menonton 

acara Uya Emang Kuya minimal 2 kali dalam seminggu. 



2. Warga Bareng Tengah RT. I, II, dan III yang berusia diatas 15 

tahun dengan alasan pada usia 15 tahun keatas, akan memudahkan 

peneliti dalam mengerucutkan jumlah populasi. 

Dari pra survey yang telah dilakukan, peneliti menemukan jumlah 

populasi sebesar 210 orang atau warga yang memenuhi karakteristik 

populasi yang telah ditetapkan. 

b. Sampel  

Sampel merupakan contoh yang mewakili populasi dengan 

demikian hanya sebagian saja dari jumlah populasi yang ditentukan 

menjadi sampel (Singarimbun, 1986). Untuk menentukan berapa jumlah 

sampel yang akan diteliti dalam penelitian ini digunakan rumus T. Yamane 

sebagai berikut : 

1+.
= 2dN

N
n  

Keterangan : 

 n  = Jumlah Sampel 

 N  = Jumlah Populasi 

 2d = Tingkat kebenaran yang digunakan 

Berikut perhitungan jumlah sampel berdasarkan rumus Taro 

Yamane: 
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Berdasarkan hasil perhitungan jumlah sampel dengan 

menggunakan rumus Taro Yamane, diketahui jumlah sampel adalah 67,74. 

Dari jumlah tersebut kemudian dibulatkan menjadi 68 orang. Dan dalam 

penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengambilan sampel dengan 

teknik simple random sampling (sampling random sederhana). Alasan 

penggunaan teknik ini karena teknik sampel random sederhana merupakan 

teknik yang paling mudah dilakukan. Disini setiap anggota populasi 

mempunyai peluang yang sama untuk dipilih menjadi sampel. Dalam 

pemilihan sampel, peneliti menggunakan cara memilih 68 sampel secara 

acak dari populasi yang telah ditentukan yaitu dari 210 orang yang terbagi 

dari RT.I, II, dan III Kelurahan Bareng Tengah, Kota Malang. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

1. Kuesioner  

Kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang menggunakan daftar 

pertanyaan yang mana dalam hal ini telah tersusun untuk memudahkan 

dalam mengelola data nantinya. Kuesioner adalah daftar pertanyaan yang 

diajukan secara tertulis dan disebarkan kepada responden untuk dijawab, 

dikembalikan kepada pihak peneliti. Jadi dalam kuesioner tercantum 

pertanyaan-pertanyaan secara tertulis dan responden memberikan jawaban 

yang telah tersedia.  

2. Dokumentasi 

Dokumentasi dilakukan untuk pengumpulan atau pencarian data yang 

dibutuhkan lewat literatur-literatur atau pun perpustakaan yaitu untuk 



memperoleh pengertian, definisi, maupun teori yang menunjang dan 

mendukung dalam penelitian ini.  

5. Teknik Analisis Data 

Setelah data didapat, selanjutnya akan dianalisis dengan metode yang 

sesuai dan mudah dipahami. Tujuannya agar data mentah yang didapat di 

lapangan mempunyai arti dan makna guna menjawab permasalahan yang ada. 

Setelah data dikumpulkan, maka data tersebut di olah sesuai dengan kebutuhan 

penulisan skripsi ini dengan menggunakan analisa kuantitatif melalui Analisis 

regresi linier sederhana. 

Teknik analisa data linier sederhana bertujuan untuk menduga koefisien 

regresi yang akan menunjukan besarnya pengaruh besarnya variabel bebas 

terhadap variabel terikat. Setelah data didapat, selanjutnya akan dianalisis dengan 

metode yang sesuai dan mudah dipahami. Tujuannya agar data mentah yang 

didapat di lapangan mempunyai arti dan makna guna menjawab permasalahan 

yang ada. Setelah data dikumpulkan, maka data tersebut di olah sesuai dengan 

kebutuhan penulisan skripsi ini dengan menggunakan analisa kuantitatif melalui 

analisis regresi linier sederhana yang digunakan untuk mengetahui adanya 

hubungan antara variabel independent terhadap variabel dependent. 

Rumus analisis regresi linier sebagai berikut (Sugiyono, 1999:244): 

Y = a+bX 

Keterangan : 

Y  : variabel dependent yaitu tindakan menonton 

a  : kostanta 



b  : koefisien regresi untuk  penilaian tentang daya tarik acara 

Uya Emang Kuya 

X  : variabel independent yaitu penilaian tentang daya tarik 

acara Uya Emang Kuya 

 

6. Skala Data 

 Dalam penelitian ini data-data yang akan diukur atau diuji termaksuk jenis 

data interval. Sedangkan skala pengukuran yang digunakan adalah skala Likert. 

Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang 

atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. 

 Dengan skala likert, maka variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi 

indikator variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk 

menyusun item-item instrumen yang dapat berupa pertanyaan. 

 Jawaban setiap instrumen yang menggunakan skala likert mempunyai 

gradasi dengan sangat positif dan negatif, yang dapat berupa kata-kata dengan 

skor sebagai berikut:  

a. Sangat Setuju  : Skor 4 

b. Setuju   : Skor 3 

c. Kurang Setuju  : Skor 2 

d. Tidak Setuju  : Skor 1 

 

7. Insterumen Penelitian 

 Dalam penelitian ini menggunakan kuesioner untuk mengetahui hubungan 

antara daya tarik acara Uya Emang Kuya dengan tindakan menonton. Instrumen 

ini diuji dengan reliabilitas dan Validitas 



a. Reliabilitas 

 Penelitian ini menggunakan tes reliabilitas dan validitas untuk mengetahui 

apakah kuesioner yang sudah dibagikan valid dan reliabel.  

 Yang dimaksud reliabilitas adalah konsistensi yang dimiliki sebuah 

kuesioner, artinya apabila kuesioner tersebut ditanyakan beberapa kali hasilnya 

tetap sama. 

Rumus untuk menghitung reliabilitas : 
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Dimana : 

Rij  : reliabilitas instrumen   

2
bσ  : varians butir 

K : banyaknya butir pernyataan    

2
tσ  : varins total 

b. Validitas 

Yang dimaksud dengan validitas adalah tes yang digunakan untuk 

mengetahui apakah kuesioner yang dibagi telah mengukur apa yang seharusnya di 

ukur (Sugiyono, 1999:296). Dalam penelitian ini menggunakan uji validitas 

konstruk yaitu mempertanyakan apakah butir-butir pertanyaan dalam kuesioner 

itu telah sesuai dengan konsep ilmu yang bersangkutan. 

Rumus yang digunakan untuk menghitung validitas : 
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Keterangan : 

 r =  Koefisien korelasi 

X = Skor item 

Y = Total skor 

N = Jumlah respoden 

 


