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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

Berdasarkan pokok permasalahan yang telah dirumuskan, maka di 

dalam upaya memberikan jawabannya peneliti memerlukan pendekatan teori, agar 

penelitian dapat dilakukan sebagaimana tujuan penelitian. Langkah selanjutnya 

membahas tentang teori-teori dimaksud. 

A. Komunikasi Massa

1. Pengertian Komunikasi Massa

Komunikasi bersifat dinamis. Manusia sebagai makhluk 

komunikasi juga dinamis, sehingga komunikasi senantiasa mengikuti 

perubahan kebutuhan dan dinamika kehidupan manusia. Komunikasi 

menjadi sebuah sistem untuk berhubungan, berdialog dengan diri sendiri 

(intrapersonal) dan dengan orang lain (interpersonal). Seiring perkembangan 

zaman, komunikasi menjadi sebuah kebutuhan mutlak bagi setiap individu, 

tanpa mengenal usia, jenis kelamin, pekerjaan, status sosial, dan lain-lain. 

Tidak mengherankan, setelah kita melewati zaman industrialisasi, kini kita 

menghadapi zaman informasi (information age). Kebutuhan akan informasi 

terus meningkat seiring dengan pesatnya perkembangan dan kemajuan 

inovasi dan teknologi, demi mencapai kesejahteraan hidup manusia. Hal 

inilah yang melatarbelakangi munculnya berbagai media yang mampu 

menyebarkan informasi kepada khalayak luas, dimulai dari media cetak 
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(surat kabar, brosur, leaflet, dll), media elektronik (telepon, radio, televisi), 

hingga media hybrid (internet). 

Menurut Rakhmat, definisi yang paling sederhana tentang 

komunikasi massa dirumuskan Bittner yaitu, “Mass communication is 

messages communicated through a mass medium to a large number of 

people”.7 (Komunikasi massa adalah pesan yang dikomunikasikan melalui 

media massa pada sejumlah besar orang). Berdasarkan definisi tersebut, 

dapat diartikan bahwa komunikasi massa merujuk pada “pesan”, namun 

menurut Wiryanto “komunikasi massa merupakan suatu tipe komunikasi 

manusia (human communication) yang lahir bersamaan dengan mulai 

digunakannya alat-alat mekanik, yang mampu melipatgandakan pesan-pesan 

komunikasi”.8 Dengan demikian, dapat kita simpulkan bahwa komunikasi 

massa adalah sebuah bentuk komunikasi yang memanfaatkan media massa 

untuk menyebarkan pesan kepada khalayak luas pada saat yang bersamaan. 

Massa dalam hal ini merujuk pada khalayak yang tersebar di 

berbagai tempat, tidak terbatas jumlahnya dan anonim. Elizabeth Noelle-

Neuman dalam Rakhmat menyebutkan empat tanda pokok dari komunikasi 

massa, yaitu : 

1. Bersifat tidak langsung, artinya harus melewati media teknis 
(teknologi media). Komunikasi massa mengharuskan adanya 
media massa dalam prosesnya, hal ini dikarenakan teknologi yang 
membuat komunikasi massa dapat terjadi. Dapat dibayangkan 
bahwa tidak mungkin seseorang melakukan komunikasi massa 
tanpa bantuan media massa (teknologi), bahkan bila ia berteriak 
sekencang-kencangnya. 

                                                             
7Rakhmat, Jalaluddin. 2011. Psikologi Komunikasi. Bandung : PT Remaja Rosdakarya. 

Hal.45. 
8 Wiryanto. 2000. Teori Komunikasi Massa. Jakarta : PT Grasindo, hal.3 
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2. Bersifat satu arah, artinya tidak ada interaksi antara peserta-
peserta komunikasi. Dalam istilah komunikasi, reaksi khalayak 
yang dijadikan masukan untuk proses komunikasi berikutnya 
disebut umpan balik (feedback). Namun dalam sistem komunikasi 
massa, komunikator sukar menyesuaikan pesannya dengan reaksi 
komunikan (khalayak luas dalam hal ini). Komunikasi bersifat 
irreversible, yang artinya ketika sudah terjadi tidak dapat diputar 
balik (diulang). Begitu juga halnya dengan komunikasi massa. 
Sebuah informasi yang telah disebarkan, tidak dapat diputar ulang 
seperti membuat air menjadi es, kemudian membuat es menjadi 
air kembali. Dalam komunikasi massa, publik atau khalayak 
hanya menjadi penerima informasi. Pada saat komunikasi massa 
dilakukan, khalayak tidak dapat langsung memberikan feedback 
untuk mempengaruhi pemberi informasi, dalam hal ini untuk 
aliran komunikasi sepenuhnya diatur oleh komunikator. Namun 
demikian, dalam komunikasi massa masih terdapat kemungkinan 
adanya siaran ulang, yaitu memutar ulang tayangan yang sama 
dalam televisi atau radio. 

3. Bersifat terbuka, artinya ditujukan pada publik yang tidak terbatas 
dan anonim. Komunikasi dengan media massa memungkinkan 
komunikator untuk menyampaikan pesan kepada publik yang 
tidak terbatas jumlahnya, siapapun dan berapapun orangnya 
selama mereka memiliki alat penerima (media) siaran tersebut. 

4. Mempunyai publik yang secara geografis tersebar. Seperti 
dikemukakan sebelumnya, komunikasi massa tidak hanya 
ditujukan bagi sekelompok orang di kawasan tertentu, namun 
lebih kepada khalayak luas di manapun mereka berada. Oleh 
karena itu, lewat media massa seseorang atau sekelompok orang 
dapat melakukan persuasi kepada banyak orang di berbagai 
tempat dengan efisien.9 

2. Unsur-unsur Komunikasi Massa 

Komunikasi massa terdiri dari sumber (source), pesan (message), 

saluran (channel), dan penerima (receiver) serta efek (effect).10 Wiryanto 

menggunakan pendapat Laswell untuk memahami komunikasi massa, di 

mana untuk mengerti unsur-unsurnya kita harus menjawab pertanyaan yang 

diformulasikan sebagai berikut : who says what in which channel to whom 

                                                             
9 Rakhmat, Jalaluddin.op.cit, hal.23. 
10 Wiryanto.op.cit, hal.4 
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and with what effect? (siapa berkata apa dalam media yang mana kepada 

siapa dengan efek apa?).11 

Sumber utama dalam komunikasi massa adalah lembaga, organisasi 

atau orang yang bekerja dengan fasilitas lembaga atau organisasi 

(institutionalized person).12 Kita juga mengenal istilah “siapa yang 

menguasai informasi, dapat menguasai dunia”. Pernyataan tersebut adalah 

sebuah bentuk pengakuan atas kekuatan pengaruh media massa bagi 

masyarakat. Pada era orde baru kita dapat melihat pengekangan pers untuk 

menyiarkan berita-berita yang bersifat anti-pemerintah, seperti yang terjadi 

pada zaman kekuasaan Nazi atas Jerman. Pemerintah berupaya untuk 

mengatur aliran informasi kepada masyarakat, dengan maksud untuk 

membatasi dan mengantisipasi gerakan-gerakan anti-pemerintah. 

Pesan-pesan komunikasi massa dapat diproduksi dalam jumlah 

yang sangat besar dan dapat menjangkau audiens yang sangat banyak 

jumlahnya. Wright dalam Wiryanto memberikan karakteristik pesan-pesan 

komunikasi massa sebagai berikut : 

1. Publicly 
Pesan-pesan komunikasi massa pada umumnya tidak ditujukan 
kepada perorangan tertentu yang eksklusif, melainkan bersifat 
terbuka untuk umum atau publik. Semua anggota mengetahui, 
orang lain juga menerima pesan yang sama dan disampaikan 
secara publicy. 

2. Rapid 
Pesan-pesan komunikasi massa dirancang untuk mencapai 
audiens yang luas dalam waktu yang singkat dan simultan. 
Pesan-pesan dibuat secara massal dan tidak seperti fine art yang 
dapat dinikmati berabad-abad. 

                                                             
11 Ibid.hal.4. 
12 Ibid.hal.5. 
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3.  Transient 
Pesan-pesan komunikasi massa umumnya dibuat untuk 
memenuhi kebutuhan segera, dikonsumsi “sekali pakai” dan 
bukan untuk tujuan-tujuan yang bersifat permanen. Namun, ada 
pengecualian, seperti buku-buku perpustakaan, film, transkripsi-
transkripsi radio, dan rekaman audio visual yang merupakan 
kebutuhan dokumentatif. Pada umumnya pesan-pesan 
komunikasi massa adalah pesan-pesan yang expendable. Maka 
isi media cenderung dirancang secara timely, supervisial, dan 
kadang-kadang bersifat sensasional.13 

 

Media yang mempunyai kemampuan untuk menyebarluaskan 

pesan-pesan komunikasi massa secara cepat, luas, dan simultan adalah surat 

kabar, majalah, radio, film, televisi, dan internet. Leeuwis membahas 

mengenai media massa konvensional yang saat ini sedang berkembang.14 

Media massa konvensional dapat berupa koran, jurnal pertanian, leaflet, 

radio dan televisi. Karakteristik dasarnya adalah bahwa seorang pengirim 

dapat mencapai banyak orang dengan media tersebut, sambil tetap berada di 

kejauhan, dan tanpa kemungkinan keterlibatan dalam interaksi langsung 

dengan audiens. Media massa, khususnya radio, televisi, dan koran, 

memiliki pengaruh yang sangat besar dalam menentukan cara pandang 

masyarakat mengenai berbagai hal. Itu sebabnya tidak mengherankan bahwa 

hal pertama yang dilakukan rezim otoriter baru adalah meyakinkan bahwa 

mereka mengontrol media massa. Idenya adalah bahwa bila kita mengontrol 

media massa, kita dapat secara selektif mempengaruhi cara masyarakat luas 

berpikir dan melihat realitas, dan dapat mencegah orang lain untuk 

menunjukkan gambaran yang berbeda mengenai realitas tersebut. 

                                                             
13 Ibid.hal.4 
14 Rachmat, Jalaludin, op.cit, hal.46. 
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3. Karakteristik Komunikasi Massa 

Menurut Wright dalam Wiryanto, penerima atau mass audience 

memiliki karakteristik-karekteristik sebagai berikut : 

a.  Large  
Besarnya mass audience adalah relatif dan menyebar dalam 
berbagai lokasi. Khalayak televisi misalnya, merupakan 
perorangan-perorangan yang tersebar dalam ratusan atau ribuan 
(bahkan jutaan) keluarga, di tempat-tempat umum yang yang 
memasang televisi penerima. Secara bersama-sama mereka 
adalah audiens televisi. 

b.  Heterogen 
Komunikasi massa ditujukan untuk seluruh lapisan masyarakat, 
yang berasal dari berbagai status sosial, jenis kelamin, 
pendidikan, dan tempat tinggal. Heterogen adalah semua lapisan 
masyarakat dengan berbagai keragamannya. 

c.  Anonim 
Anonim diartikan anggota-anggota dari mass audience, pada 
umumnya tidak mengenal secara pribadi dengan komunikator.15 

 

Gonzalez dalam Jahi menyebutkan tiga dimensi komunikasi massa, 

yaitu: kognitif, afektif, dan konatif. Efek kognitif meliputi peningkatan 

kesadaran, belajar, dan tambahan pengetahuan. Efek afektif berhubungan 

dengan emosi, perasaan, dan sikap. Sedangkan efek konatif berhubungan 

dengan perilaku dan niat untuk melakukan sesuatu menurut cara tertentu.16  

Selanjutnya gonzalez menyatakan bahwa,  

meskipun dimensi-dimensi efek ini berhubungan satu sama lain, 
ketiganya juga independen satu sama lain. Mereka terjadi dalam 
berbagai sekuen, dan perubahan dalam satu dimensi tidak perlu 
diikuti oleh perubahan dalam dimensi lainnya. Efek komunikasi 
massa dapat juga ditinjau dari dimensi lain, yaitu :  
(1) Langsung atau kondisional,  
(2) spesifikisi atau umum menyebar,  
(3) perubahan atau stabilisasi,  

                                                             
15 Wiryanto.op.cit, hal.35 
16 Jahi, Amri. 2008. Komunikasi Massa dan Pembangunan Pedesaan di Negara-Negara 

Dunia Ketiga. Jakarta : PT Gramedia.hal.4 
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(4) kumulatif atau nonkumulatif, 
(5) jangka pendek atau jangka panjang,  
(6) mikro atau makro, dan 
(7) efek proporsional atau antisosial (gonzalez dalam Jahi).17 
 

Efek diketahui melalui tanggapan khalayak (response audience) 

yang digunakan sebagai umpan balik (feedback). Dalam komunikasi massa, 

jumlah umpan balik relatif kecil dibandingkan dengan jumlah khalayak 

secara keseluruhan yang merupakan sasaran komunikasi massa, dan sering 

tidak mewakili seluruh khalayak.18 

Menurut McLuhan dalam Rakhmat, media massa adalah 

perpanjangan alat indera kita.19 Dengan media massa, kita memperoleh 

informasi tentang benda, orang, atau tempat yang tidak kita alami secara 

langsung. Dunia ini terlalu luas untuk kita masuki semuanya. Media massa 

datang menyampaikan informasi tentang lingkungan sosial dan politik. 

Informasi tersebut dapat membentuk, mempertahankan, atau mendefinisikan 

citra. Karena media massa melaporkan dunia nyata secara selektif, sudah 

tentu media massa mempengaruhi pembentukan citra tentang lingkungan 

sosial yang timpang, bias, dan tidak cermat. 

 

B. Terpaan Media (Media Exposure) 

Terpaan media diartikan sebagai suatu kondisi dimana orang diterpa 

oleh isi media atau bagaimana isi media menerpa audiens. Terpaan media 

adalah perilaku seseorang atau audiens dalam menggunakan media massa. 
                                                             

17 Ibid. 
18 Wiryanto. Op.cit. hal.46 
19 Rachmat Jalaludin. Op.cit, hal.34 
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Perilaku ini menurut Blumler dalam Littlejohn (Rahayu, 2009: 28) dipengaruhi 

oleh beberapa faktor seperti: 

1. Surveillance, yaitu kebutuhan individu untuk mengetahui 
lingkungannya.  

2. Curiosity, yaitu kebutuhan individu untuk mengetahui peristiwa-
peristiwa menonjol di lingkungannya. 

3. Diversion, yaitu kebutuhan individu untuk lari dari perasaan 
tertekan, tidak aman, atau untuk melepaskan ketegangan jiwa. 

4. Personal identity, yaitu kebutuhan individu untuk mengenal dirinya 
dan mengetahui posisi keberadaannya di masyarakat.20  

 
Media exposure menurut Jalaluddin Rakhmat (1989) di artikan 

sebagai terpaan media, sedangkan Masri Singarimbun (1982) mengartikannya 

dengan sentuhan media. Menurut Rakhmat, media exposure dapat 

dioperasionalkan sebagai frekuensi individu dalam menonton televisi, film, 

membaca majalah atau surat kabar, maupun mendengarkan radio. Selain itu, 

media exposure berusaha mencari data audiens tentang penggunaan media, 

baik jenis media, frekuensi penggunaan, maupun durasi penggunaan atau 

longevity.21 Sedangkan menurut Rosengren (1974), penggunaan media terdiri 

dari jumlah waktu yang digunakan dalam berbagai media, jenis isi media yang 

dikonsumsi, dan berbagai hubungan antara individu konsumen media dengan 

isi media yang dikonsumsi atau dengan media secara keseluruhan.22 Pakar 

lainnya, Shore (1985) memberikan definisi sebagai berikut: 

 

                                                             
20 Rahayu, Nuryani Tri. Tayangan Hiburan TV dan Penerimaan Budaya Pop. Dalam Jurnal 

Ilmiah Scriptura Vol.3 No.1–Januari/2009. Surabaya: Jurusan Ilmu Komunikasi FISIP UKP 2009, 
hal. 28 

21 Ayu, Wanda Edika Tresna. 2007. Pengaruh Terpaan Media terhadap Sikap Remaja 
Surabaya pada Program Acara Reality Show “Katakan Cinta” di RCTI. Surabaya: FIKOM UKP, 
2007, hal. 9 

22 Rakmat, Op.Cit, hal. 66 
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Media exposure is more complicated than access because is ideal not 
only with what her a person is within pysical (range of the particular 
mass medium) but also whether person is actually exposed to the 
message. Exposure is hearing, seeing, reading, or most generally, 
experiencing with at least a minimal amount of interest the mass 
media message. The exposure might occure to an individual or group 
level.23  
 
Artinya terpaan media adalah lebih lengkap daripada akses. Terpaan 

tidak hanya menyangkut apakah seseorang secara fisik cukup dekat dengan 

kehadiran media massa akan tetapi apakah seseorang tersebut benar-benar 

terbuka dengan pesan-pesan media tersebut. Terpaan merupakan kegiatan 

mendengar, melihat, dan membaca pesan-pesan media massa ataupun 

pengalaman dan perhatian terhadap pesan tersebut yang dapat terjadi pada 

individu maupun kelompok.  

Menurut Kenneth E. Andersen (1972), perhatian adalah proses mental 

ketika stimuli atau rangkaian stimuli menjadi menonjol dalam kesadaran pada 

saat stimuli lainnya melemah. Sifat menonjol yang menjadi bahan perhatian 

oleh stimuli, yaitu: 

1. Gerakan. Seperti organisme yang lain, manusia secara visual 
tertarik pada objek-objek yang bergerak. Kita senang melihat 
huruf-huruf dalam display yang bergerak menampilkan nama 
barang yang diiklankan. 

2. Intensitas stimuli. Kita akan memperhatikan stimuli yang lebih 
menonjol dari stimuli yang lain. Warna merah pada latar belakang 
putih, tubuh jangkung di tengah-tengah orang pendek, sukar lolos 
dari perhatian kita. 

3. Kebaruan (novelty). Hal-hal yang baru, yang luar biasa, yang 
berbeda, akan menarik perhatian. Beberapa eksperimen juga 
membuktikan stimuli yang luar biasa lebih mudah dipelajari atau 
diingat. 

4. Perulangan. Hal-hal yang disajikan berkali-kali, bila disertai dengan 
sedikit variasi, akan menarik perhatian. Disini unsur familiarity 

                                                             
23 Ayu, Wanda Edika Tresna, Ibid, hal. 10 
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(yang mudah dikenal) berpadu dengan unsur novelty (yang baru 
kita kenal). Perulangan juga mengandung unsur sugesti: 
mempengaruhi bawah sadar kita.24  

 
Frank Biocca dalam Littlejohn dalam Rahayu (2009: 28) menyatakan 

bahwa karakteristik terpaan media dapat diukur melalui dimensi-dimensi 

seperti: 

1. Selectivity (kemampuan memilih) yaitu kemampuan audiens dalam 
menetapkan pilihan terhadap media dan isi yang akan dieksposnya. 

2. Intentionally (kesengajaan) yaitu tingkat kesengajaan audiens 
dalam menggunakan media atau kemampuan dalam 
mengungkapkan tujuan-tujuan penggunaan media.  

3. Utilitarianism (pemanfaatan) yaitu kemampuan audiens untuk 
mendapatkan manfaat dari penggunaan media. 

4. Involvement (keterlibatan) yaitu keikutsertaan pikiran dan perasaan 
audies dalam menggunakan media dan pesan media yang diukur 
melalui frekuensi maupun intensitas. 

5. Previous to influence yaitu kemampuan untuk melawan arus 
pengaruh media.25 

 

 

C. Televisi sebagai Media Massa 

Media massa merupakan saluran atau media yang dipergunakan untuk 

mengadakan komunikasi dengan massa. Yang termasuk media massa disini 

adalah televisi, surat kabar, majalah, radio, dan film. Media massa dapat 

digolongkan sebagai media elektronik dan media cetak yang keseluruhannya 

sering juga disebut pers. 

Televisi berasal dari dua kata yang berbeda asalnya, yaitu tele (Bahasa 

Yunani) yang berarti jauh, dan visi (Bahasa Latin-videra) berarti penglihatan. 

                                                             
24 Rakhmat, Jalaluddin. 2000.  Psikologi Komunikasi . Bandung: Remadja Rosdakarya, hal. 

52-53 
25 Rahayu, Op.Cit. hal. 28 
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Dengan demikian televisi yang dalam Bahasa Inggrisnya television diartikan 

dengan “melihat jauh”. Pada awalnya televisi lahir karena perkembangan 

teknologi. Bermula dari ditemukannya electrische teleskop oleh Paul Nipkov 

untuk mengirim gambar melalui udara dari satu tempat ke tempat lain. Sejak 

saat itu, televisi mulai dinikmati oleh publik Amerika Serikat (AS) pada tahun 

1939 ketika berlangsungnya “World’s Fair” di New York, namun sempat 

terhenti ketika terjadi Perang Dunia II. Baru setelah tahun 1946 itulah kegiatan 

dalam bidang TV tersebut tampak dimulai lagi.26  

Sedangkan di Indonesia, televisi pertama kali diperkenalkan pada 

tahun 1962 dengan nama TVRI sebagai satu-satunya stasiun televisi milik 

pemerintah. Ketika itu akan dilangsungkan pesta olahraga Asian Games di 

Jakarta. Waktu itu siarannya terbatas hanya 3 jam sehari dengan wilayah 

liputan Jakarta dan Bogor.  

Tetapi sejak 1976, pemilikan media televisi menanjak sangat tajam 

ketika digunakannya satelit komunikasi Palapa. Diperkirakan sudah ada 26 juta 

pesawat TV di Indonesia, dimana dua juta diantaranya memakai antena 

parabola yang bisa menerima siaran-siaran dari luar negeri.27  

Selama 27 tahun, penduduk Indonesia hanya bisa menyaksikan satu 

saluran saja. Namun pada tahun 1989, pemerintah akhirnya mengizinkan RCTI 

(Rajawali Citra Televisi) sebagai stasiun televisi swasta pertama di Indonesia. 

                                                             
26 Kuswandi, Wawan. 1996. Komunikasi Massa Sebuah Analisis Media Televisi. Jakarta : 

Rhineka Cipta, 1996, hal. 5-6. 
27 Cangara, Hafied H, Pengantar Ilmu Komunikasi, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 

2006, hal. 5-6. 
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Hal ini sesuai dengan langkah yang dilakukan pemerintah Indonesia yang 

memberi izin pendirian stasiun televisi yang murni komersial dan dimiliki 

swasta. Kemudian kehadiran RCTI diikuti dengan lahirnya Surya Citra Televisi 

(SCTV) pada 18 Agustus 1990. Sejak itu bermunculan berbagai stasiun televisi 

swasta baru seperti ANTV, Indosiar, Trans TV, Trans 7, Metro TV, Global TV, 

TV One, dan MNC TV.  

Setelah Undang-Undang Penyiaran disahkan pada tahun 2002, jumlah 

televisi 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 televisi di Indonesia mencapai 25 juta.28 (Morissan, 2008: 10). 

Menurut Skornis dalam bukunya Television and Society: An Incuest 

and Agenda (1985), dibandingkan dengan media massa lainnya (radio, surat 

kabar, majalah, buku, dan sebagainya), televisi tampaknya mempunyai sifat 

istimewa. Ia merupakan gabungan dari media dengar dan gambar. Bisa bersifat 

informatif, hiburan, dan pendidikan, bahkan gabungan dari unsur diatas.29  

Dengan layar relatif kecil diletakkan di sudut ruangan rumah, televisi 

merupakan suasana tertentu dimana para pemirsanya duduk dengan santai 

tanpa kesengajaan untuk mengikutinya. Penyampaian isi pesan juga seolah-

olah langsung antara komunikator (pembawa acara, pembawa berita, atau artis) 

                                                             
28 Morissan, M.A. Jurnalistik Televisi Mutakhir. Jakarta: Kencana Prenada Media. Group, 

2008, hal. 15 
29 Kuswandi, Op.Cit, hal. 15 
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dengan komunikan (pemirsa). Informasi yang disampaikan mudah dimengerti 

karena jelas terdengar secara audio dan jelas terlihat secara visual.  

Menurut sosiolog, Marshall McLuhan, kehadiran televisi membuat 

dunia menjadi “desa global” yaitu suatu masyarakat dunia yang batasnya 

diterobos oleh media televisi.30 Kemampuan televisi dalam menarik perhatian 

massa menunjukkan bahwa media tersebut telah menguasai jarak secara 

geografis dan sosiologis.  

Fungsi televisi sama dengan fungsi media massa lainnya. Pada 

intinya, televisi memiliki tiga fungsi utama:  

1. Fungsi penerangan 

Masyarakat menaruh perhatian besar kepada televisi karena televisi 

dianggap sebagai media yang mampu menyiarkan informasi yang amat 

memuaskan. Hal ini dikarenakan dua faktor yang terdapat pada media massa 

audiovisual tersebut, yaitu faktor immediacy dan realism. Faktor immediacy 

mencakup pengertian langsung dan dekat. Peristiwa yang disiarkan oleh 

stasiun televisi dapat dilihat dan didengar oleh pemirsa pada saat peristiwa 

berlangsung, seolah-olah pemirsa berada di tempat peristiwa kejadian. 

Faktor realism mengandung makna kenyataan. Ini berarti bahwa televisi 

menyiarkan informasinya secara audiovisual dengan perantara mikrofon dan 

kamera apa adanya sesuai dengan kenyataan. Jadi, pemirsa melihat dan 

mendengar sendiri. 

 

                                                             
30 Kuswandi, Op.Cit, hal. 20 
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2. Fungsi pendidikan 

Sesuai makna pendidikan, yakni meningkatkan pengetahuan dan penalaran 

masyarakat, televisi menyiarkan acara-acara tertentu secara teratur, 

misalnya pelajaran bahasa, matematika, dan lain-lain.  

3. Fungsi hiburan 

Dikebanyakan negara terutama masyarakat agraris, fungsi hiburan yang 

melekat pada televisi tampak dominan. Sebagian besar dari aplikasi waktu 

masa siaran diisi oleh acara-acara hiburan. Hal ini dapat dimengerti karena 

pada layar televisi dapat ditampilkan gambar hidup beserta suara bagaikan 

kenyataan, dan dapat dinikmati oleh khalayak yang tidak mengerti bahasa 

asing, bahkan tuna aksara. 

D. Teori Agenda Setting 

Teori Agenda Setting merupakan salah satu dari teori dalam 

Komunikasi Massa. Teori ini menggunakan media massa sebagai sarana untuk 

menyampaikan informasi kepada masyarakat dengan tujuan untuk 

mempengaruhi persepsi masyarakat tentang sesuatu hal yang dianggap penting.  

Denis McQuail (2000) mengatakan bahwa istilah ‘agenda setting’ 

diciptakan oleh Maxwell McCombs dan Donald Shaw (1972, 1993), dua 

peneliti dari Universitas North Carolina, untuk menjelaskan gejala atau 

fenomena kegiatan kamapanye pemilihan umum (pemilu) yang telah lama 

diamati dan diteliti oleh kedua sarjana tersebut.31 Penelitian oleh McCombs 

                                                             
31 Denus McQuail, McQuail’s Mass Communication Theory, 4th Edition, Sage Publications, 2000. 
Hal 455. 
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dan Shaw merupakan tonggak awal perkembangan teori agenda setting. Studi 

efek media dengan pendekatan agenda setting sesungguhnya sudah mulai pada 

tahun 1960’an, namun popularitas baru muncul pada hasil penelitian karya 

McCombs dan Donald Shaw mengenai fungsi khusus media massa.32 

Teori Agenda setting menurut McCombs & Shaw adalah “mass media 

have the ability to transfer the salience of items on their news agendas to 

public agenda” (Griffin, 2010). Dearing dan Rogers (1996) mendefinisikan 

agenda setting sebagai “an ongoing competition among issue protagonist to 

gain the attention of media professionals, the public and policy elites”33 

(persaingan terus-menerus di antara berbagai isu penting untuk mendapatkan 

perhatian dari para pekerja media, public dan penguasa). Jennings Bryant dan 

Susan Thompson (2002) menyatakan agenda setting adalah “A Strong link 

between news stories and public issue salience, or the importance placed upon 

particular placed upon particular issues” (hubungan yang kuat antara berita 

yang disampaikan media dengan isu-isu yang dinilai penting oleh public). 

Lazarsfeld menyatakan agenda setting sebagai “the power to structure 

issues”34 (kekuasaan untuk mengatur berbagai isu). Maxwell McCombs dan 

Donald Shaw menyatakan bahwa: “we judge as important what the media 

judge as important”35 (media massa memiliki kemampuan memindahkan hal-

                                                             
32 Bernard C. Cohen, The press and foreign Policy, Princeton University, 1963. Hal 13 
33 Everett M. Rogers dan James W. Dearing. “Agenda Setting Research: Where Has it Been, 
Where is it Going?” dalam Communication Yearbook 11, ed. James A. Andreson, Sage, 1998. 
34 Lazarsfeld, People’s Choice, dalam McQuali’s Mass Communication Theory. Hal. 455 
35 Maxwell McCombs dan Donald Shaw, A Progress Report on Agenda setting Research, dalam 
E.M. Griffin, A First Look, ibid., hal 390-400 
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hal penting dari agenda berita mereka menjadi agenda public. Kita menilai 

penting apa saja yang dinilai penting oleh media). Pengertian ini menjelaskan 

bahwa media massa memang memiliki kekuatan untuk mempengaruhi bahkan 

membentuk pola pikir audience yang terkena terpaan informasinya. 

Dengan kata lain, teori agenda setting adalah teori efek komunikasi 

massa yang memberi pengaruh terhadap masyarakat dan budaya. Media 

memberikan isu-isu terpenting dan mengabaikan isu lainnya. Pengaruh media 

massa terasa sangat kuat karena pada masyarakat modern orang memperoleh 

banyak informasi mengenai dunia dari media massa. 

 

E. Teori Dependensi Efek Komunikasi Massa 

Efek komunikasi merupakan setiap perubahan yang terjadi di dalam 

diri penerima, karena menerima pesan-pesan dari suatu sumber. Perubahan ini 

meliputi perubahan pengetahuan, perubahan sikap, dan perubahan perilaku 

nyata. Komunikasi dikatakan efektif apabila ia menghasilkan efek-efek atau 

perubahan-perubahan sebagai yang diharapkan oleh sumber, seperti 

pengetahuan, sikap, dan perilaku, atau ketiganya. Perubahan-perubahan di 

pihak penerima ini diketahui dari tanggapan-tanggapan yang diberikan 

penerima sebagai umpan balik.  

Umpan balik merupakan unsur yang amat penting. Tanpa umpan 

balik, kita tidak mengetahui komunikan, tidak mengetahui apakah komunikasi 

berjalan efektif atau tidak. Dalam komunikasi massa yang berkomunikasi 

melalui saluran-saluran media massa, komunikator tidak bertatap muka atau 
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berinteraksi secara langusng dengan khalayaknya. Oleh karena itu, umpan 

balik juga tidak dapat segera diperoleh. Dengan demikian, efeknya juga tidak 

segera dapat diketahui.  

Dalam komunikasi massa, umpan baliknya bersifat delayed dan 

langka.36 Efek pesan media meliputi efek kognitif, efek afektif, dan efek 

behaviorial. Efek kognitif terjadi bila ada perubahan pada apa yang diketahui, 

dipahami, atau dipersepsi khalayak. Efek ini berkaitan dengan transmisi 

pengetahuan, keterampilan, kepercayaan atau informasi. Efek afektif timbul 

bila ada perubahan pada apa yang dirasakan, disenangi, atau dibenci khalayak. 

Efek ini ada hubungannya dengan emosi, sikap, atau nilai. Efek behavioral 

merujuk pada perilaku nyata yang dapat diamati; yang meliputi pola-pola 

tindakan, kegiatan, atau kebiasaan berperilaku.37  

Selain itu, juga menjelaskan mengenai efek komunikasi massa yang 

meliputi efek kognitif, efek afektif, dan efek konatif sebagai berikut: 

a. Efek Kognitif  
Efek kognitif adalah akibat yang timbul pada diri komunikan yang 
sifatnya informatifnya bagi dirinya. Dalam efek kognitif ini 
membahas tentang bagaimana media dapat membantu khalayak 
dalam mempelajari informasi yang bermanfaat dan 
mengembangkan keterampilan kognitifnya. 
 
 
 
 
 

b. Efek Afektif 
Tujuan dari komunikasi massa bukan sekedar memberitahu 
khalayak tentang sesuatu, tetapi lebih dari itu, khalayak diharapkan 
dapat turut merasakan perasaan iba, terharu, sedih, gembira, marah, 

                                                             
36 Wiryanto, 2000, hal. 39-40. 
37 Rakhmat, 2007, hal. 219. 
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benci, kesal, kecewa, penasaran, sayang, cemas, sinis, kecut dan 
sebagainya. 

c. Efek Behaviour  
Efek behavior merupakan akibat yang timbul pada diri khalayak 
dalam bentuk perilaku, tindakan atau kegiatan. Behaviour 
bersangkutan dengan niat, tekad, upaya, usaha, yang cenderung 
menjadi suatu kegiatan atau tindakan.38 
 
 
 
 

F. Teori Pengolahan Informasi (Information Processing Theory)  

Teori ini menyatakan bahwa …informasi mula-mula disimpan pada 

sensory storage (gudang inderawi), kemudian masuk short-term memory 

(STM, memori jangka pendek); lalu dilupakan atau di-coding untuk 

dimasukkan ke dalam long-term memory (LTM, memori jangka panjang). Otak 

manusia dianalogikan dengan komputer.39  

Berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan ini, informasi ke-

sehatan yang ditayangkan televisi ditangkap oleh penontonnya dan disimpan 

pada gudang inderawi (sensory storage). Menurut teori pengolahan informasi, 

sensory storage ini lebih merupakan proses perseptual daripada memori. Ada 

dua macam memori, yaitu: “memori ikonis untuk materi yang kita peroleh 

secara visual, dan memori ekosis untuk materi yang masuk secara auditif.”40 

Demikian pula informasi kesehatan yang ditayangkan televisi dan disimpan 

pada gudang indrawi penontonnya merupakan materi yang bersifat visual dan 

auditif, yakni informasi yang disampaikan tersebut bisa dilihat juga didengar 

                                                             
38 Effendy, Onong Uchjana. 2006. Televisi Siaran Teori dan Praktek . Bandung: Alumni, 

hal.318 
39 Rakhmat, Jalaluddin. 2000.  Psikologi Komunikasi . Bandung: Remadja Rosdakarya, 

hal.66  
40 Ibid, hal.66. 
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oleh penontonnya. Selanjutnya, supaya informasi itu bisa diingat, maka harus 

disandi (encoded) dan masuk pada short-term memory. Informasi yang berhasil 

dipertahankan pada STM tersebut selanjutnya akan masuk ke LTM dan inilah 

yang umumnya disebut sebagai ingatan.  

LTM meliputi periode penyimpanan informasi sejak semenit sampai 

seumur hidup. Seperti dikemukakan Rakhmat, bahwa : 

Informasi bisa dimasukkan dari STM ke LTM dengan chunking 
(menjadi beberapa chunk), rehealsals (mengaktifkan STM untuk 
waktu yang lama dengan mengulang-ulangnya), clustering (menge-
lompokkan dalam konsep-konsep, seperti memasukkan elang, per-
kutut, dan jalak pada kelompok burung), atau method of loci 
(memvisualisasikan dalam benak kita materi yang harus kita ingat).41 
 

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa informasi kesehatan yang 

ditayangkan televisi dan disimpan pada gudang indrawi penontonnya meru-

pakan informasi yang disampaikan tersebut bisa dilihat juga didengar oleh 

penontonnya. 

 

G. Sikap 

1. Pengertian Sikap 

Mekanisme mental yang mengevaluasi, membentuk pandangan, 

mewarnai perasaan dan akan ikut menentukan kecenderungan perilaku 

individu terhadap manusia lainnya atau sesuatu yang sedang dihadapi oleh 

individu, bahkan terhadap diri individu itu sendiri disebut fenomena sikap. 

Fenomena sikap yang timbul tidak saja ditentukan oleh keadaan objek yang 

                                                             
41 Ibid, hal.67. 
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sedang dihadapi tetapi juga dengan kaitannya dengan pengalaman-

pengalaman masa lalu, oleh situasi di saat sekarang, dan oleh harapan-

harapan untuk masa yang akan datang. Sikap manusia, atau untuk 

singkatnya disebut sikap, telah didefinisikan dalam berbagai versi oleh para 

ahli. Thurstone mendefinisikan sikap sebagai derajat afek positif atau afek 

negatif terhadap suatu objek psikologis (dalam Azwar).42  

Menurut Gerungan, Sikap atau Attitude senantiasa diarahkan pada 

suatu hal, suatu objek. Tidak ada sikap tanpa adanya objek.43 Sikap sebagai 

suatu pola perilaku, tendensi, atau kesiapan antisipatif, predisposisi untuk 

menyesuaikan diri dalam situasi sosial, atau secara sederhana, sikap adalah 

respon terhadap stimuli sosial yang telah terkondisikan. Definisi Petty & 

Cacioppo secara lengkap mengatakan sikap adalah evaluasi umum yang 

dibuat manusia terhadap dirinya sendiri, orang lain, objek atau isu-isu 

(dalam Azwar).44  

Dari uraian di atas menunjukkan bahwa sikap menentukan 

keajegan dan kekhasan perilaku seseorang dalam hubungannya dengan 

stimulus manusia atau kejadian-kejadian tertentu. Sikap merupakan suatu 

keadaan yang memungkinkan timbulnya suatu perbuatan atau tingkah laku. 

 

2. Komponen sikap  

                                                             
42 Azwar, S. 2007. Sikap Manusia Teori dan Pengukurannya, edisi 2, Yogyakarta : Pustaka 

Pelajar, hal.45 
43. Gerungan, W.A. 2004. Psikologi Sosial, Bandung: Refika Aditama, hal.3 
44 Azwar, S. op.cit, hal.46 
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Azwar (2007) menyatakan bahwa sikap memiliki 3 komponen 

yaitu:  

a. Komponen kognitif. Komponen kognitif merupakan komponen 
yang berisi kepercayaan seseorang mengenai apa yang berlaku 
atau apa yang benar bagi objek sikap.  

b. Komponen afektif. Komponen afektif merupakan komponen 
yang menyangkut masalah emosional subjektif seseorang 
terhadap suatu objek sikap. Secara umum, komponen ini 
disamakan dengan perasaan yang dimiliki terhadap sesuatu.  

c. Komponen perilaku. Komponen perilaku atau komponen konatif 
dalam struktur sikap menunjukkan bagaimana perilaku atau 
kecenderungan berperilaku yang ada dalam diri seseorang 
berkaitan dengan objek sikap yang dihadapinya.45 
 
 

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi sikap  

Faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan sikap adalah 

pengalaman pribadi, kebudayaan, orang lain yang dianggap penting, media 

massa, institusi atau lembaga pendidikan dan lembaga agama, serta faktor 

emosi dalam diri individu.  

a. Pengalaman pribadi  
Middlebrook mengatakan bahwa tidak adanya pengalaman yang 
dimiliki oleh seseorang dengan suatu objek psikologis, 
cenderung akan membentuk sikap negatif terhadap objek 
tersebut. Sikap akan lebih mudah terbentuk jika yang dialami 
seseorang terjadi dalam situasi yang melibatkan faktor 
emosional. Situasi yang melibatkan emosi akan menghasilkan 
pengalaman yang lebih mendalam dan lebih lama membekas.  

b. Pengaruh orang lain yang dianggap penting  
Pada umumnya, individu cenderung untuk memiliki sikap yang 
konformis atau searah dengan sikap orang yang dianggapnya 
penting. Kecenderungan ini antara lain dimotivasi oleh 
keinginan untuk berafiliasi dan keinginan untuk menghindari 
konflik dengan orang yang dianggap penting tersebut.  
 

c.  Pengaruh Kebudayaan  

                                                             
45 Ibid. hal.34. 
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Burrhus Frederic Skinner, seperti yang dikutip Azwar sangat 
menekankan pengaruh lingkungan (termasuk kebudayaan) 
dalam membentuk pribadi seseorang. Kepribadian merupakan 
pola perilaku yang konsisten yang menggambarkan sejarah 
penguat (reinforcement) yang kita alami (dalam Azwar). 
Kebudayaan memberikan corak pengalaman bagi individu 
dalam suatu masyarakat. Kebudayaan telah menanamkan garis 
pengarah sikap individu terhadap berbagai masalah.  

d. Media Massa. Berbagai bentuk media massa seperti televisi, 
radio, surat kabar, majalah dan lain-lain mempunyai pengaruh 
yang besar dalam pembentukan opini dan kepercayaan individu. 
Media massa memberikan pesan-pesan yang sugestif yang 
mengarahkan opini seseorang. Adanya informasi baru mengenai 
sesuatu hal memberikan landasan kognitif baru bagi 
terbentuknya sikap terhadap hal tersebut. Jika cukup kuat, 
pesan-pesan sugestif akan memberi dasar afektif dalam menilai 
sesuatu hal sehingga terbentuklah arah sikap tertentu.  

e. Lembaga Pendidikan dan Lembaga Agama  
Lembaga pendidikan serta lembaga agama sebagai sesuatu 
sistem mempunyai pengaruh dalam pembentukan sikap 
dikarenakan keduanya meletakkan dasar pengertian dan konsep 
moral dalam diri individu. Pemahaman akan baik dan buruk, 
garis pemisah antara sesuatu yang boleh dan tidak boleh 
dilakukan, diperoleh dari pendidikan dan dari pusat keagamaan 
serta ajaran-ajarannya. Konsep moral dan ajaran agama sangat 
menentukan sistem kepercayaan sehingga tidaklah 
mengherankan kalau pada gilirannya kemudian konsep tersebut 
ikut berperanan dalam menentukan sikap individu terhadap 
sesuatu hal. Apabila terdapat sesuatu hal yang bersifat 
kontroversial, pada umumnya orang akan mencari informasi lain 
untuk memperkuat posisi sikapnya atau mungkin juga orang 
tersebut tidak mengambil sikap memihak. Dalam hal seperti itu, 
ajaran moral yang diperoleh dari lembaga pendidikan atau 
lembaga agama sering kali menjadi determinan tunggal yang 
menentukan sikap.  

f. Faktor Emosional. Suatu bentuk sikap terkadang didasari oleh 
emosi, yang berfungsi sebagai semacam penyaluran frustrasi 
atau pengalihan bentuk mekanisme pertahanan ego. Sikap 
demikian dapat merupakan sikap yang sementara dan segera 
berlalu begitu frustrasi telah hilang akan tetapi dapat pula 
merupakan sikap yang lebih persisten dan bertahan lama. 46 

 

                                                             
46 Ibid. hal.35 
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Menurut Bimo Walgito (dalam Dayakisni & Hudaniah), 

pembentukan dan perubahan sikap akan ditentukan oleh dua faktor, yaitu :  

a. Faktor internal (individu itu sendiri) yaitu cara individu dalam 
menanggapi dunia luar dengan selektif sehingga tidak semua 
yang datang akan diterima atau ditolak.  

b. Faktor eksternal yaitu keadaan-keadaan yang ada di luar 
individu yang merupakan stimulus untuk membentuk atau 
mengubah sikap.47  

 

Sementara itu Mednick, Higgins dan Kirschenbaum (dalam Dayakisni & 

Hudaniah) menyebutkan bahwa pembentukan sikap dipengaruhi oleh tiga 

faktor, yaitu :  

a. Pengaruh sosial, seperti norma dan kebudayaan.  

b. Karakter kepribadian individu  

c. Informasi yang selama ini diterima individu.48  

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pembentukan 

sikap dipengaruhi oleh faktor ekstrinsik yang berasal dari luar individu dan 

faktor intrinsik yang berasal dari dalam individu.  

 

H. Perubahan Sikap sebagai Efek Komunikasi Massa Televisi Siaran 

Program DR. OZ Indonesia 

Televisi sebagai salah satu produk ilmu pengetahuan dan teknologi 

dalam bidang komunikasi, telah lama hadir di tengah-tengah kehidupan 

manusia. Kehadiran televisi dapat menimbulkan efek tertentu pada diri 

khalayaknya, sehingga mempengaruhi manusia dalam segala bidang 

                                                             
47 Dayakisni, Tri dan Hudaniah. 2003. Psikologi Sosial. Ed. 2, Cet. 2. Malang: UMM Press 
48 Mednick, Higgins dan Kirschenbaum (dalam Dayakisni & Hudaniah) 
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kehidupan. Khalayak yang menerima pesan dari media massa cenderung akan 

mengalami proses perubahan, baik sikap, pendapat, maupun tingkah lakunya.  

Efek komunikasi massa, menurut Onong Uchjana Effendy, diklarifi-

kasikan sebagai berikut: 

(a) efek kognitif (cognitive effect), Efek kognitif berkaitan dengan 
pikiran atau penalaran, sehingga khalayak yang semula tidak tahu 
menjadi tahu, yang tidak mengerti menjadi mengerti, dan sebagainya. 
Efek ini akan berkenaan langsung dengan pikiran komunikan tentang 
apa yang harus diketahuinya. 
b) efek afektif (affective effect), dan Efek afektif berkaitan dengan 
perasaan. Akibat dari menonton televisi, misalnya, timbul perasaan 
tertentu pada di khalayak. Efek ini berkenaan dengan perasaan, maka 
perasaan yang ditimbulkan bermacam-macam, seperti senang, sedih, 
gembira, dan sebagainya.  
(c) efek konatif atau yang sering disebut efek behavioral (behavioral 
effect)”. Efek konatif tidak langsung timbul sebagai akibat terpaan 
media massa, melainkan didahului oleh efek kognitif dan efek afektif. 
Efek konatif ini berupa kecenderungan seseorang untuk melakukan 
sesuatu setelah memperoleh informasi dari media massa. Efek komu-
nikasi massa akan menjadi tolok ukur bagi para komunikator media 
massa, karena dengan mengetahui efek yang ditimbulkan, maka ko-
munikator komunikasi massa dapat meningkatkan kapasitas dan 
kualitas informasi yang akan disampaikannya. Pengemasan pesan di-
tata sedemikian rupa sehingga khalayak bersedia untuk memperhati-
kannya.49  

 

Televisi sebagai salah satu media komunikasi massa seolah-olah dapat 

mempersatukan khalayak melalui pesan yang disampaikannya. Dengan acara-

acaranya yang variatif membuat pemirsa bisa memilih acara-acara yang di-

senanginya, sehingga disadari atau tidak acara-acara yang ditontonnya akan 

mempengaruhi kehidupannya. Dikemukakan oleh Onong Uchjana Effendy 

bahwa “acara televisi pada umumnya mempengaruhi sikap, persepsi, dan pe-

rasaan para penonton”.50 Sikap, menurut Mar’at, merupakan “suatu 

                                                             
49 Effendy, Onong Uchjana. 2006. Televisi Siaran Teori dan Praktek . Bandung: Alumni, 

hal.318 
50 Ibid, hal.209 
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predisposisi kecenderungan, kesediaan seseorang untuk bereaksi atau 

bertingkah laku terhadap sesuatu objek di lingkungan sebagai suatu 

penghayatan terhadap suatu objek tersebut.”51  

Oleh karena itu, Allport dalam Mar’at, menjelaskan bahwa “kom-

ponen sikap terdiri dari aspek kognisi, aspek afeksi, dan aspek konasi.”52 Di 

samping itu, La Pierre dalam Azwar, menjelaskan bahwa “sikap merupakan 

suatu pola perilaku, tendensi atau kesiapan, predisposisi untuk menyesuaikan 

diri dalam situasi sosial, atau secara sederhana sikap adalah respon terhadap 

stimuli sosial yang telah terkondisi”.53 

Dari pendapat di atas dapat diketahui bahwa perubahan sikap di-

timbulkan melalui terpaan informasi tambahan, perubahan dalam afiliasi 

kelompok, individu, pengupayaan modifikasi perilaku ke arah sasaran (objek) 

dan melalui prosedur yang dapat mengubah kepribadian.  

 

I. Perilaku Hidup Sehat 

1. Pengertian Perilaku  

Dari segi biologis, perilaku merupakan aktivitas organisme yang 

mempunyai bentangan yang luas. Menurut Soekidjo yang dimaksud peri-

laku adalah “semua kegiatan atau aktivitas manusia baik yang dapat 

diamati langsung maupun yang tidak dapat diamati oleh perilaku luar.”54  

                                                             
51 Mar’at. 2001 . Sikap Man usia Perubahan serta Pengukuran . Jakarta: Ghalia Indonesia, 

hal.21. 
52 Ibid, hal.11 
53 Azwar, Saifudin. 2009. Sikap Manusia, Teori dan Pengukurannya. Yogyakarta: Liberty, 

hal.5 
54 Notoatmodjo, Soekidjo. 2006. Pendidikan Dan Perilaku Kesehatan. Rineka. Cipta, 

hal.133. 
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Para ahli mengatakan bahwa perilaku sama dengan tindakan atau ak-

tivitas yang dilakukan individu sebagai akibat adanya stimulus atau rang-

sang. Hal ini sesuai dengan pendapat Skinner yang dikutip oleh Soekidjo 

yang menyatakan bahwa “perilaku merupakan reaksi seseorang terhadap 

stimulus dari luar.”55 Aspek perilaku adalah suatu proses keadaan mental 

yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu.  

2. Perilaku Hidup Sehat 

Perilaku hidup sehat menurut Soekidjo adalah “perilaku yang 

berkaitan dengan upaya atau kegiatan seseorang untuk men-ciptakan dan 

meningkatkan kesehatannya.”56 Sedangkan menurut Rusli Lu-tan perilaku 

sehat adalah “setiap tindakan yang mempengaruhi peluang se-cara 

langsung atau jangka panjang semua konsekuensi fisik yang terwujud lebih 

baik.”57  

Dapat disimpulkan bahwa perilaku hidup sehat yang berkaitan de-

ngan upaya seseorang untuk mempertahankan dan meningkatkan keseha-

tannya melalui interaksi dengan lingkungan, khususnya berhubungan de-

ngan kesehatan. 

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi Perilaku Hidup Sehat  

Pada bagian ini diuraikan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap 

perilaku hidup sehat. Soekidjo Notoadmojo berpendapat,  bahwa : perilaku 

hidup sehat pada dasarnya adalah suatu respon seseorang (organisme) 

                                                             
55 Ibid, hal.133 
56 Ibid, hal.137 
57 Rusli Lutan. 2001. Belajar Keterampilan Motorik, Pengantar Teori dan Metode. 

Depdikbud. Hal.14 
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terhadap stimulus yang terkait dengan makanan, kebersihan diri, 

kebersihan lingkungan, kebiasaan terhadap sakit dan penyakit dan 

keseimbangan antara kerja, istirahat, dan olahraga. 58 

Seperti telah diuraikan di atas, bahwa pengaruh yang ada antara 

lain dari perilaku terhadap makanan dan minuman, perilaku terhadap ke-

bersihan diri sendiri, perilaku terhadap kebersihan lingkungan, perilaku 

terhadap sakit dan penyakit dan keseimbangan antara kegiatan, istirahat 

dan olahraga.  

a. Perilaku terhadap Makanan dan Minuman  

Tubuh manusia tumbuh karena adanya zat-zat yang berasal dari 

makanan, oleh sebab itu untuk dapat melangsungkan hidupnya manu-

sia mutlak memerlukan makanan. Pemenuhan unsur-unsur dalam kom-

posisi makanan menunjang tercapainya kondisi tubuh yang sehat. 

Variasi makanan sangat memegang peranan penting dalam pertum-

buhan dan perkembangan, semakin beraneka ragam bahan makanan 

yang dimakan, semakin beragam pula sumber zat gizi yang masuk ke-

dalam tubuh. Adapun fungsi makanan bagi tubuh adalah mengurangi 

dan mencegah rasa lapar, mengganti sel-sel tubuh yang rusak, untuk 

pertumbuhan badan, sebagai sumber tenaga, dan membantu penyem-

buhan penyakit. Sesuai dengan pernyataan itu, menurut pendapat 

Purnomo dan Abdul Kadir bahwa : ….. air yang sehat adalah air bersih, 

tidak berbau, tidak berwarna, tidak mengandung hama dan tidak 

                                                             
58 Notoatmodjo, Soekidjo, op.cit, hal. 62. 
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mengandung zat-zat kimia yang ber-baha-ya. Minum air yang sudah 

dimasak sampai mendidih ± 100º C sebanyak 6-8 gelas sehari. Bila 

banyak mengeluarkan keringat dan buang air, jumlah yang diminum 

hendaknya perlu ditambah agar tubuh tidak kekurangan cairan.59  

b. Perilaku terhadap Kebersihan Diri Sendiri  

Upaya pertama dan yang paling utama agar seseorang dapat 

tetap dalam keadaan sehat adalah menjaga kebersihan diri sendiri. Tu-

juan kebersihan diri sendiri adalah agar seseorang mengetahui manfaat 

kebersihan diri sendiri dan mampu membersihkan bagian-bagian tubuh, 

serta mampu menerapkan perawatan kebersihan diri sendiri dalam upa-

ya peningkatan hidup sehat. Setiap orang harus selalu berupaya meme-

lihara dan meningkatkan taraf kebersihan diri sendiri, antara lain: 

1) Mandi. Mandi adalah membersihkan kotoran yang menempel pada 

badan dengan menggunakan air bersih dan sabun. Menurut Pur-

nomo dan Abdul Kadir manfaat mandi adalah sebagai berikut, 

“menghilangkan kotoran yang melekat pada permukaan kulit, 

menghilangkan keringat, merangsang syaraf, mengembalikan 

kesegaran tubuh.”60  

2) Membersihkan rambut, “menjaga kebersihan rambut dapat dilaku-

kan dengan cara mencuci rambut yaitu rambut dicuci dengan 

shampo paling sedikit dua kali seminggu, kemudian rambut disiram 
                                                             

59 Ananto, Purnomo & Abdul Kadir. (1994). Memelihara Kesehatan dan Kebugaran  
Jasmani . Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Pusat Kesegaran Jasmani dan 

rekreasi. Hal.23. 
 
60 Ibid, hal.7. 
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dengan air dan digosok dengan shampo ke seluruh bagian ram-

but.”61 Permukaan rambut digosok selanjutnya disiram dengan air. 

Setelah itu rambut dikeringkan dengan handuk.  

3) Membersihkan mulut dan gigi, mulut termasuk lidah dan gigi 

merupakan bagian dari alat pencernaan makanan. Mulut berupa 

“rongga yang dibatasi oleh jaringan lemak, di bagian belakang 

berhubungan dengan tenggorokan dan di depan ditutup oleh 

bibir”.62 Gigi alat-alat sistem pencernaan makanan yang memegang 

peranan penting dalam kesehatan tubuh. Mengosok gigi sebaiknya 

dilakukan sesaat setelah selesai makan pagi dan pada waktu malam 

ketika akan tidur dengan menggunakan sikat pribadi. Setiap dua 

bulan sekali juga harus diperiksa secara teratur ke dokter gigi. Guna 

gigi adalah terutama untuk menghaluskan makanan dan juga 

digunakan untuk berbicara.  

4) Memakai pakaian yang bersih dan serasi adalah “untuk melindungi 

kulit dari kotoran yang berasal dari luar dan juga untuk membantu 

mangatur suhu tubuh.”63 Beberapa hal yang perlu diperhatikan 

dalam hal pakaian ini antara lain: Pakaian hendaknya diganti, setiap 

selesai mandi, dan bila kotor atau basah karena keringat atau kena 

air. Jangan biasakan memakai pakaian orang lain untuk mencegah 

tertularnya penyakit.  

 
                                                             

61 Ibid, hal.10-11. 
62 Ibid, hal.12. 
63 Ibid, hal.14. 
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c. Perilaku terhadap Kebersihan Lingkungan  

Perilaku terhadap kebersihan lingkungan adalah “respon sese-

orang terhadap lingkungan sebagai determinan kesehatan manusia.”64 

Manusia selalu hidup dan berada di suatu lingkungan, seperti lingkung-

an tempat tinggal, tempat belajar, tempat melakukan aktifitas jasmani 

dan olahraga ataupun tempat melakukan rekreasi.  

Untuk dapat terus mencapai derajat kesehatan yang baik ma-

nusia harus sehat dan teratur. Untuk dapat hidup sehat diperlukan 

kondisi lingkungan yang bersih dan sehat. Dimanapun manusia berada 

ia selalu bersama-sama dengan lingkungannya, baik pada waktu belajar, 

bekerja, makan-minum maupun istirahat manusia tetap bersatu dengan 

lingkungannya. Dengan menyadari akan arti kesehatan lingkungan jelas 

bahwa kesehatan lingkungan merupakan salah satu daya upaya yang 

bersifat pencegahan yang dapat dilakukan mulai sejak dini, baik dari 

lingkungan keluarga maupun lingkungan sekolah.  

Menurut Ichsan,  guna mempelajari kesehatan lingkungan yang 

diberikan di sekolah diharapkan agar para siswa:  

(a)  Mengenal, memahami masalah kesehatan lingkungan,  
(b) Memiliki sikap positif dan peran serta aktif dalam usaha ke-

sehatan lingkungan,  
(c) Memiliki ketrampilan untuk memelihara dan melestarikan 

kesehatan lingkungan dalam kehidupan sehari-hari.65  
 
 
 
 

                                                             
64 Notoatmodjo, Soekidjo, op.cit, hal.122. 
65 M.Ichsan, 2004, Penyegaran Jasmani, Jakarta:Rineka Cipta., hal.24.  
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d. Perilaku terhadap Sakit dan Penyakit  

Perilaku seseorang terhadap sakit dan penyakit, yaitu “bagai-

mana manusia berespon, baik secara pasif (mengetahui, bersikap, dan 

mempersepsi penyakit) serta rasa sakit yang ada pada dirinya dan di 

luar dirinya, maupun aktif (tindakan) yang dilakukan sehubungan 

dengan penyakit dan sakit tersebut.”66 Perilaku manusia terhadap sakit 

dan penyakit, menurut Soekidjo  meliputi :  

a) Perilaku peningkatan dan pemeliharaan kesehatan.  

b) Perilaku pencegahan penyakit.  

c) Perilaku pencarian pengobatan.  

d) Perilaku pemulihan kesehatan.67  

e. Keseimbangan antara Kegiatan, Istirahat, dan Olahraga  

Kegiatan sehari-hari harus diatur sedemikian rupa sehingga ada 

keseimbangan antara kegiatan, istirahat, dan olahraga. Istirahat tidak 

hanya mengurangi aktivitas otot akan tetapi dapat meringankan kete-

gangan pikiran dan menentramkan rohani. Menurut Endang Ramdan 

guna istirahat/tidur antara lain :  

a) Menghilangkan zat-zat sampah yang tertimbun di tubuh sela-ma 
bekerja,  

b) Memperbaiki bagian-bagian tubuh yang usang atau rusak,  
c) Pergantian aktivitas/kegiatan dari giat manjadi tidak giat,  
d) Menurunkan/melambatkan kegiatan-kegiatan jantung, paru-paru.68  

 

                                                             
66 Notoatmodjo, Soekidjo, op.cit, hal.121. 
67 Ibid, hal.121. 
68 Endang Ramdan, 2002. Olahraga dan Kesehatan. Bandung: PT. Angkasa, hal. 51. 
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Olahraga sekarang sudah memasyarakat dan sering dilakukan 

oleh individu atau kelompok masyarakat dengan tujuan yang berbeda. 

Untuk itu agar dapat dicapai derajat kesehatan yang tinggi dan tingkat 

kesegaran jasmani yang optimal hindarilah hidup yang tidak teratur. 

Menurut Purnomo dan Abdul Kadir hidup yang tidak teratur, seperti :  

a) Melakukan cara hidup di luar kebiasaan yang wajar dan 
sehat,  

b) Tidur terlalu larut malam atau begadang, karena akan mem-
bahayakan kesehatan,  

c) Tidur kurang dari 8 jam sehari dan tidur di tempat yang tidak 
baik untuk kesehatan,  

d) Melakukan latihan jamani atau olahraga yang tidak teratur.69 
 

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa untuk melakukan 

hidup sehat membutuhkan niat dan keseriusan, dengan menyeimbang-

kan antara kegiatan, olah raga dan istirahat. 

 

J. Kerangka Pemikiran  

Untuk mempertahankan hidup yang sehat setiap manusia memerlukan 

pola hidup yang sehat, yakni memenuhi perilaku-perilaku yang sehat dan ber-

imbang. Pola hidup sehat yang baik akan membantu tumbuh dan berkembang, 

memiliki daya tahan terhadap penyakit, gesit dan selalu bersemangat dalam 

segala hal termasuk dalam belajar.  

Dengan adanya program Dr. OZ Indonesia memberikan inspirasi bagi 

masyarakat untuk melakukan perilaku hidup sehat. Televisi sebagai salah satu 

media komunikasi massa seolah-olah dapat mempersatukan khalayak melalui 

                                                             
69 Purnomo dan Abdul kadir, op.cit, hal.55. 
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pesan yang disampaikannya. Dengan acara-acaranya yang variatif membuat 

pemirsa bisa memilih acara-acara yang disenanginya, sehingga disadari atau 

tidak acara-acara yang ditontonnya akan mempengaruhi kehidupannya. 

 

K. Hipotesis 

Pengajuan hipotesis untuk mempermudah arah dan petunjuk dalam 

menganalisa masalah. Hipotesis dapat dirumuskan secara tepat sebagai suatu 

pernyataan sementara yang diajukan untuk memecahkan suatu gejala yang 

akan diuji kebenarannya dalam penelitian ini. Jadi, hipotesis merupakan 

pernyataan yang diterima secara sementara sebagai suatu kebenaran. 

Berdasarkan uraian di atas maka dalam penelitian ini, dapat 

dirumuskan hipotesa sebagai berikut:  

H1 :  Ada pengaruh positif yang signifikan terpaan program DR.OZ Indonesia 

di Trans TV terhadap perilaku hidup sehat pada Kelompok Pengajian di 

Kelurahan Klegen Kota Madiun. 

H0 : Tidak ada pengaruh positif  yang  signifikan terpaan program DR.OZ 

Indonesia di Trans TV terhadap perilaku hidup sehat pada Kelompok 

Pengajian di Kelurahan Klegen Kota Madiun. 
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