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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Media Massa

Sejak berabad-abad dahulu, kegiatan berkomunikasi sudah dimulai. 

Kegiatan ini awalnya hanya bermula dari percakapan biasa secara tatap muka, 

hingga kini berenovasi menjadi satu kegiatan yang sangat penting dalam 

bersosialisasi di masyarakat. Bahkan ini kegiatan berkomunikasi telah 

didukung dengan adanya peralatan modern seperti surat kabar, film, radio, 

televisi, hingga media-media elektronik baru seperti komputer, faximile, 

videoteks, videodisk dan lain-lain. 

Komunikasi massa adalah komunikasi yang ditujukan kepada massa, 

kepada khalayak yang luar biasa banyaknya. Ini tidak berarti bahwa khalayak 

meliputi seluruh penduduk atau semua orang yang membaca atau semua orang 

yang menonton televisi, agaknya ini tidak berarti pula bahwa khalayak itu 

besar dan pada umumnya agak sukar untuk didefinisikan. Kedua, komunikasi 

massa adalah komunikasi yang disalurkan oleh pemancar-pemancar yang 

audio dan atau visual. Komunikasi massa barangkali akan lebih mudah dan 

lebih logis bila didefinisikan menurut bentuknya (televisi, radio, surat kabar, 

majalah, film, buku, dan pita).  (Nurudin, 2009:12 ) 

Media massa adalah alat yang digunakan dalam penyampaian pesan-

pesan dari sumber kepada khalayak (menerima) dengan menggunakan alat-

alat komunikasi mekanis seperti surat kabar, film, radio, TV. (Cangara, 2002) 
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Media massa adalah faktor lingkungan yang mengubah perilaku 

khalayak melalui proses pelaziman klasik, pelaziman operan atau proses 

imitasi (belajar sosial). Dua fungsi dari media massa adalah media massa 

memenuhi kebutuhan akan fantasi dan informasi. (Rakhmat, 2001) 

Media menampilkan diri sendiri dengan peranan yang diharapkan, 

dinamika masyarakat akan terbentuk, dimana media adalah pesan. Jenis media 

massa yaitu media yang berorentasi pada aspek (1) penglihatan (verbal visual) 

misalnya media cetak, (2) pendengaran (audio) semata-mata (radio, tape 

recorder), verbal vokal dan (3) pada pendengaran dan penglihatan (televisi, 

film, video) yang bersifat ferbal visual vokal. (Liliweri, 2001) 

Media massa digunakan dalam komunikasi apabila komunikasi 

berjumlah banyak dan bertempat tinggal jauh. Media massa yang banyak 

digunakan dalam kehidupan sehari-hari umumnya adalah surat kabar, radio, 

televisi, dan film bioskop, yang beroperasi dalam bidang informasi, edukasi 

dan rekreasi, atau dalam istilah lain penerangan, pendidikan, dan hiburan. 

Keuntungan komunikasi dengan menggunkan media massa adalah bahwa 

media massa menimbulkan keserempakan artinya suatu pesan dapat diterima 

oleh komunikan yang jumlah relatif banyak. Jadi untuk menyebarkan 

informasi, media massa sangat efektif yang dapat mengubah sikap, pendapat 

dan prilaku komunikasi. (Effendy, 2000) 

Media massa adalah alat-alat dalam komunikasi yang bisa 

menyebarkan pesan secara serempak, cepat kepada audience yang luas dan 

heterogen. Kelebihan media massa dibanding dengan jenis komunikasi lain 
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adalah ia bisa mengatasi hambatan ruang dan waktu. Bahkan media massa 

mampu menyebarkan pesan hampir seketika pada waktu yang tak terbatas. 

(Nurudin, 2007) 

Media massa memberikan informasi tentang perubahan, bagaimana 

hal itu bekerja dan hasil yang dicapai atau yang akan dicapai. Fungsi utama 

media massa adalah untuk memberikan informasi pada kepentingan yang 

menyebarluas dan mengiklankan produk. Ciri khas dari media massa yaitu 

tidak ditujukan pada kontak perseorangan, mudah didapatkan, isi merupakan 

hal umum dan merupakan komunikasi satu arah. Peran utama yang diharapkan 

dihubungkan dengan perubahan adalah sebagai pengetahuan pertama. Media 

massa merupakan jenis sumber informasi yang disenangi oleh petani pada 

tahap kesadaran dan minat dalam proses adopsi inovasi. (Fauziahardiyani, 

2009) 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa media massa merupakan 

alat untuk menyampaiakan suatu pesan/ informasi kepada masyarakat, dalam 

hal ini mengenai acara Indonesia Bagus yang memberikan informasi 

mengenai keberadaan tempat wisata alam, budaya dan adat istiadat lokal 

B. Komunikasi  Massa 

Definisi komunikasi massa yang paling sederhana dikemukakan oleh  

Bittner (Ardianto, 2004:3), yakni: komunikasi massa adalah pesan yang  diko 

munikasikan melalui media massa pada sejumlah besar orang (mass  

communication is messages communicated through a mass medium to a large  

number of people). Dari defenisi tersebut dapat diketahui bahwa komunikasi  



9 

 

 

 

massa itu harus menggunakan media massa. Menurut Mulyana (2005:75) 

komunikasi massa (mass communication) adalah komunikasi yang 

menggunakan media massa, baik cetak (surat kabar, majalah) atau elektronik 

(radio, televisi), yang dikelola oleh suatu lembaga atau  orang yang tersebar 

yang dilembagakan, yang ditujukan kepada sejumlah besar  orang yang 

tersebar di banyak tempat, anonim dan heterogen.  Selain pengertian di atas, 

beberapa ahli komunikasi juga mengemukakan  pendapatnya tentang 

pengertian komunikasi massa.  

Joseph A. Devito (2013)  merumuskan komunikasi massa menjadi 

dua hal, yaitu: “Pertama, komunikasi massa adalah komunikasi yang 

ditujukan kepada  massa, kepada khalayak yang luar biasa banyaknya. Ini 

berarti bahwa khalayak meliputi seluruh penduduk atau semua orang yang 

membaca atau semua orang yang menonton televisi, agaknya ini tidak berarti 

pula bahwa khalayak itu besar pada umumnya agak sukar untuk 

didefenisikan. Kedua, komunikasi massa adalah komunikasi yang disalurkan 

oleh pemancar-pemancar yang bersifat audio atau  visual. Komunikasi massa 

menjadi lebih logis jika didefenisikan menurut  bentuknya seperti televisi, 

radio, surat kabar, majalah, buku, tabloid,  film, dan  pita” (Ardianto, 

2004:6). Defenisi komunikasi massa yang lebih rinci dikemukakan oleh ahli  

komunikasi lain, yaitu Gebner, komunikasi massa adalah produksi dan 

distribusi  yang berlandaskan teknologi dan lembaga dari arus pesan yang  

berkesinambungan serta paling luas dimiliki orang dalam masyarakat industri  

(Ardianto, 2004:4). 
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Menurut Joseph R. Dominick mendefenisikan komunikasi massa 

sebagai  suatu proses di mana suatu organisasi yang kompleks dengan 

bantuan satu atau  lebih mesin memproduksi dan mengirimkan pesan kepada 

khalayak yang besar,  heterogen, dan tersebar. Sedangkan menurut Jalaluddin 

Rakhmat mendefenisikan  komunikasi massa sebagai jenis komunikasi yang 

ditujukan kepada sejumlah  khalayak yang tersebar, heterogen dan anonim, 

melalui media cetak atau  elektronis, sehingga pesan yang sama dapat 

diterima secara serentak dan sesaat. Sementara itu, menurut Jay Black dan 

Frederick C (Nurudin, 2004:12)  disebutkan bahwa komunikasi massa adalah 

sebuah proses di mana pesan-pesan yang diproduksi secara massal atau tidak 

sedikit itu disebarkan kepada massa penerima pesan yang luas, anonim, dan 

heterogen. Luas di sini berarti lebih besar daripada sekadar kumpulan orang 

yang berdekatan secara fisik, sedangkan anonim berarti individu 

yangmenerima pesan cenderung asing satu sama lain, dan heterogen berarti 

pesan dikirimkan kepada orang-orang dari berbagai macam  status, pekerjaan, 

dan jabatan dengan karakteristik yang berbeda satu sama lain  dan bukan 

penerima pesan yang homogen. 

Berdasarkan pengertian tentang komunikasi massa yang sudah  

dikemukakan oleh para ahli komunikasi di atas, maka dapat disimpulkan 

bahwa komunikasi massa adalah komunikasi yang menggunakan media 

massa modern  (media cetak dan elektronik) dalam penyampaian informasi 

yang ditujukan  kepada sejumlah khalayak (komunikan) heterogen dan 

anonym sehingga pesan  yang sama dapat diterima secara serentak. Menurut 
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Wright (1959), perubahan teknologi baru menyebabkan  perubahan dalam 

defenisi komunikasi yang mempunyai tiga ciri (Severin dan Tankard, 

2007:4), yaitu: 

1. Komunikasi massa yang diarahkan kepada  audience yang relatif besar,  

heterogen dan anonim. 

2. Pesan-pesan yang disebarkan secara umum, sering dijadwalkan untuk bisa  

mencapai sebanyak mungkin anggota audience secara serempak dan  

sifatnya sementara. 

3. Komunikator cenderung berada atau beropersi dalam sebuah organisasi  

yang kompleks yang mungkin membutuhkan biaya yang besar. 

C. Minat 

1. Pengertian Minat 

Minat  merupakan  suatu  gejala  jiwa  yang  tercermin  dari  adanya  

rasa  suka terhadap suatu objek yang timbul secara internal (Nurkancana, 

2001:88). “ Minat (menurut Kartini Kartono dalam Kurniawati, 2000:14), 

merupakan momen dari kecendrungan yang terarah secara intensif kepada 

suatu obyek yang dianggap penting. Minat juga dapat diartikan sebagai faktor 

pendorong yang dapat menyebabkan individu memberikan perhatian terhadap 

suatu obyek tertentu (dapat berupa orang, benda ataupun suatu aktivitas). 

Minat mengandung unsur perhatian dan hal ini menjadikan individu 

cenderung untuk mengadakan kontak yang lebih aktif dengan sesuatu yang 

menjadi obyeknya.”   
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“Minat (menurut Crow and Crow dalam Kurniawati, 2001:17), dapat 

menunjukkan kemampuan untuk memberi stimuli yang mendorong kita untuk 

memperhatikan seseorang atau suatu barang atau kegiatan atau sesuatu yang 

dapat memberi pengaruh terhadap pengalaman yang telah distimuli oleh 

kegiatan itu sendiri. Dengan kata lain minat dapat menjadi sebab sesuatu 

kegiatan dan hasil dari turut sertanya dalam kegiatan itu.” “Minat (menurut 

Amir Hamzah dalam Kurniawati, 2001:16), bergantung kepada penilaian dan 

perasaan terhadap sesuatu. Jika sesuatu itu mendapat penghargaan dan 

menghidupkan perasaan senang seseorang, maka ia akan terterik kepada hal 

tersebut. Minat berhubungan erat sekali dengan penghargaan dan perasaan. 

Minat bersifat lebih lama dan tetap.”   

Dari uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa minat yang 

dimaksudkan dalam penelitian ini adalah kesadaran individu terhadap suatu 

obyek yang terkait dengan dirinya, sehingga individu memusatkan seluruh 

perhatiannya kepada obyek tersebut dan melakukan aktivitas yang ada 

kaitannya dengan obyek tersebut dengan sukarela. 

2. Karakteristik Minat 

Seiring dengan pemahanman mengenai minat sebagaimana diuraikan 

diatas Crow & Crow memberikan ciri-ciri atau karakteristik minat yang antara 

lain adalah sebagai berikut : 

a. Minat timbul dari perasaan senang terhadap suatu obyek atau situasi yang 

menarik perhatian orang.  

b. Minat dapat menimbulkan seorang menaruh perhatian secara sadar, spontan, 
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mudah, wajar, tanpa dipaksakan dan selektif.  

c. Minat dapat merangsang seseorang untuk mencari obyek atau situasi yang 

diminati.  

d. Minat bersifat personal karena setiap individu memiliki perbedaan dalam 

menentukan minatnya dan hal ini berkaitan dengan kepentingan pribadi 

seseorang.  

e. Dapat bersifat konsisten sepanjang obyek yang diminati efektif bagi 

individu.  

f. Minat bersifat diskriminatif sepanjang obyek yang diminati efektif bagi 

individu.  

g. Minat bersifat diskriminatif karena dapat membantu seseorang membedakan 

hal-hal yang harus dan tidak harus dilakukan sehubungan dengan minatnya.  

h. Minat tidak dapat bersifat native atau bawaan melainkan tumbuh dan 

berkembang dengan pengalaman-pengalaman selama perkembangan 

individu dan minat dapat juga menjadi “sebab” atau “akibat” dari 

pengalaman.  

3. Jenis-Jenis Minat  

Menurut Fitriyah (2001:12) minat digolongkan menjadi dua, yaitu:  

a. Minat primitif (biologis) yakni minat yang berhubungan dengan 

pemenuhan kebutuhan sehari-hari yang terasa secara langsung seperti 

pemenuhan kebutuhan pokok yang meliputi soal makanan, beras, gula dan 

sebagainya.  

b. Minat kultural (sosial) yakni minat yang berhubungan dengan hasil proses 

belajar.  
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Sedangkan Menurut Blum minat dibedakan menjadi dua macam :  

a. Minat Subyektif, sesuatu yang dapat memberikan rasa senang dan tidak 

senang pada suatu obyek yang didasarkan pada pengalaman.  

b. Minat Obyektif, suatu minat tehadap obyek yang dapat memberikan reaksi 

menerima atau menolak pada diri individu itu sendiri.  

 Kedua minat tersebut saling berhubungan yang muncul lebih dahulu 

adalah minat subyektif yang dapat memberikan rasa senang atau tidak 

kemudian akan timbul minat obyektif yang bersifat menerima atau menolak 

obyek tersebut.  

 Berdasarkan penggolongan minat diatas, maka dapat ditarik kesimpulan 

bahwa minat dapat digolongkan menjadi dua macam yaitu: pertama minat 

primer yang berhubungan dengan kebutuhan sehari-hari. Kedua minat 

sekunder yang berhubungan dengan kebutuhan lain setelah kebutuhan pokok 

terpenuhi, seperti kebutuhan untuk rekreasi, olahraga dan sebagainya. 

4. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat  

Minat  bersifat  pribadi  dan  berkembang  dimulai  sejak  kanak-kanak.  

Banyak hal yang dapat mempengaruhi timbulnya minat, baik yang berasal dari 

individu itu sendiri atau lingkungan masyarakat.  

Menurut Crow and Crow yang dikutip oleh Fitriyah (2001:12), faktor-

faktor yang dapat mempengaruhi timbulnya minat adalah:  

a. Faktor dorongan dari dalam , merupakan faktor yang berhubungan dengan 

dorongan fisik, motif mempertahankan diri dari rasa lapar, rasa sakit dan 

sebagainya.  
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b. Faktor motif sosial, merupakan faktor yang membangkitkan minat untuk 

melakukan aktivitas demi memenuhi kebutuhan untuk diakui atau diterima 

oleh lingkungan sosial.  

c. Faktor emosional, dapat menimbulkan minat individu apabila 

menghasilkan emosi atau perasaan senang. Perasaan ini akan 

membangkitkan minat terhadap aktivitas tersebut. Dengan demikian 

kesuksesan yang dicapai dalam suatu usaha dapat menimbulkan minat dan 

memperkuat yang sudah ada.  

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dikatakan bahwa minat 

merupakan dorongan yang berasal dari dalam diri seseorang dalam hal ini 

minat untuk mengunjungi tempat wisata.  

D. Televisi Sebagai Media Massa Elektronik 

Televisi merupakan salah satu bentuk media dalam komunikasi 

masaa. Dewasa ini seringkali para pemasar menggunakan siaran televisi 

sebagai media utama untuk memasarkan produknya. Televisi merupakan 

paduan audio dari segi penyiarannya (broadcast) dan video dari segi gambar 

bergeraknya (moving images). Dari paduan dua prinsip televisi inilah maka 

pemirsa dapat melihat dan mendengar semua yang disajikan di televisi. 

Televisi sebagai media massa elektronik dimaksudkan adalah televisi 

siaran yang merupakan media dari jaringan komunikasi dengan ciri-ciri yang 

dimiliki komunikasi massa sebagaimana diuraikan dimuka yakni; berlangsung 

satu arah, komunikatornya melembaga, pesannya bersifat umum, sasarannya 

menimulkan keserempakan dan komunikannya heterogen. (Efendy, 1993:21) 
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1. Televisi 

Salah satu media komunikasimassa modern adalah media televisi, yang 

merupakan media termuda setelah perang dunia kedua. Televisi adalah salah 

satu media massa yang memancarkan “suara” dan “gambar” yang berarti 

sebagai reproduksi daripada kenyataan yang disiarkannnya, melalui 

gelombang-gelombang elektronik, sehingga dapat diterima oleh pesawat 

penerima dirumah. (Sunarjo, 1995: 316) 

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

Yunani)  yang berarti jauh, dan visi (bahasa latin) yang berarti penglihatan. 

Dengan demikian televisi yang dalam bahasa Inggrisnya television diartikan 

dengan gambar dan suara yang diproduksi disuatu tempat(studio televisi) 

dapat dilihat ditempat lain melalui sebuah perangkat penerima (televisi set). 

JB Wahyudi, dalam bukunya Komunikasi Jurnalistik (1991) menjelaskan 

bahwa komunikasi massa media televise adalah proses komunikasi antara 

komunikator dengan komunikan (massa) melalui sarana, yaitu televisi, 

komunikasi massa media televise bersifat periodik. Dalam komunikasi massa 

media tersebut lembaga penyelenggara komunikasi bukan secara perorangan.  

a. Kelebihan dan Kekurangan media televisi 

Kelebihan media televisi di bandingkan dengan media lain adalah 

sebagai berikut :  

a. Menguasai jarak dan ruang karena teknologi televise telah menggunakan 

elektromagnetik, kabel dan fiber yang di pancarkan (transmisi) melalui 

satelit.  
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b. Sasaran yang di capai untukmenjangkau massa cukup besar.  

c. Nilai aktualitas terhadap suatu liputan atau pemberitaan sangat cepat.  

d. Daya rangsang seseorang terhadap media televisi cukup tinggi. Hal ini 

disebabkan oleh kekuatan suara dan gambarnya begerak (ekspresif).  

e. Informasi atau berita-berita yang disampaikan lebih singkat, jelas, 

sistematis, sehingga pemirsa tidak perlu lagi mempelajari isi pesan dalam 

menagkap siaran televisi. (Kuswandi,1996:23) 

Sedangkan kekurangan media televisi adalah sebagai berikut :  

a. Karena bersifat “transitory” maka isi pesannya tidak dapat di memori oleh 

pemirsa (lain halnya dengan media cetak, informasi dapat di simpan dalam 

bentuk kliping koran).  

b. Media televisi terikat oleh waktu tontonan, sedangkan media cetak dapat 

di baca kapan saja dan di mana saja.  

c. Televisi tidak bisa melakukan kritik sosial dan pengawasan sosial secara 

langsung dan vulgar seperti halnya media cetak. Hal ini terjadi karena 

faktor penyebaran siaran televisi yang begitu luas kepada massa yang 

heterogen (status sosial ekonominya), juga karena kepentingan politik dan 

stabilitas keamanan negara.  

d. Pengaruh televisi lebih cender ung menyentuh aspek psikologis massa, 

sedangakan media cetak lebih mengandalkan efek rasionalitas. 

(Kuswandi,1996:23) 
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b. Terpaan Media Televisi 

Televisi dengan cirikhasnya yang bisa dilihat dan didengar akan dapat 

membantu seseorang untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingannya seperti 

informasi, hiburan dan lain-lain. Hal ini bisa digambarkan dari definisi yang 

dijelaskan oleh Effendy (1993:62) bahwa ada kecenderungan orang akan 

sangat perlu terhadap suatu hubungannya dengan kepentingan maupun 

kebutuhan sendiri. Adanya prilaku yang bersumber pada hubungan pribadi 

(personality Need) yang berhubungan dengan media massa yang dipilihnya. 

Dalam hal ini menunjukkan bahwa masyarakat atau khalayak memilih 

selection attention yaitu memilih acara musik yang sesuai dengan 

kepentingannya untuk mengetahui lagu-;agu dari kelompok musik yang 

disukai. 

Mengacu pada teori Uses and Gratification bahwa khalayak dianggap 

aktif maka terpaan yang terjadi pada khalayak tersebut adalah terpaan yang 

menegaskan pendapat, sikap dan nilai-nilai diri sendiri. Terpaan selektif hanya 

dapat terjadi bila khalayak televisi bertindak selektif terhadap program acara 

yang ditayangkan media massa tersebut. 

Komunikasi massa yang menggunakan media televisi menyajikan 

berbagai hal yang bisa memberikan kepuasan pada khalayak, betapapun 

kepuasan yang diberikan media televisi. Terpaan media banyak dipengaruhi 

oleh faktor lingkungan atau eksternal, tetapi untuk melanjutkan terpaan 

diperlukan motif dan pemuasnya. 
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Jalaludin (1994;207) perilaku tidak akan mendatangkan kesenangan, 

tidak akan diulangi. Hal ini mengandung arti bahwa kita tidak akan tertarik 

untuk menggunakan media massa bila media tersebut tidak memberikan 

pemuasan pada kebutuhan khalayak. Televisi sebagai media massa yang 

mempunyai program-program acara yang membuat seseorang tertarik untuk 

menonton acara tersebut. Contohnya adalah acara musik menjadi salah satu 

hiburan yang disajikan televisi. 

E. Teori Efek Media Massa 

Kajian teori dalam efek media yaitu menggunakan Teori Pengharapan 

Nilai (The Expectancy Value Theory), menurut teori pengharapan nilai ini, 

khalayak mengharapkan tayangan televisi yang menghibur seperti acara 

Indonesia Bagus,yang membuat khalayak terhibur dari segi acara features, bila 

tidak maka khalayak akan meninggalkannya sesuai dengan teori praktis, jika 

dibutuhkan maka khalayak akan menontonnya atau mengkonsumsinya, jika 

tidak maka khalayak akan meninggalkannya. 

F. Teori Informasi 

Pendekatan matematis dan mekanistis tentang komunikasi 

menyandang nama teori informasi., yang secara filosofis berasal daru Norbert 

Wiener dan secara sibernetis dan statis dari teori kounikasi yang matematis dari 

Shannon dan Weaver (1949). Meskipun filsafat mekanistis teori informasi tidak 

begitu penting atau bahkan relevan dengan perspektif pragmatis, funsionalisasi 

informasi merupakan hal yang sentral. Informasilah yang menggerakkan sistem 
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sosial itu dan melestarikannya. Informasilah yang dipertukarkan di antara 

subsistem, sistem, dan suprasistem, sesuai dengan prinsip keterbukaan.  

“Bahan adukan beton” yang mengikat sistem fisik menjadi kesatuan 

adalah energi; bagi sistem sosial maka informasi merupakan energi. Hubungan-

hubungan struktural dan fungsional di antara komponen-komponen menyatakan 

adanya informasi. Apabila komunikasi terjadi dalam sistem sosial, maka 

individu terlibat dalam pengolahan informasi. Prasyarat bagi pembahasan 

komunikasi secara pragmatis adalah adanya pemahaman menyeluruh tentang 

hakikat informasi itu. Teori informasi memberikan salah satu cara untuk 

memperoleh pemahaman itu.  

Informasi ini dengan segala sifat dan bentuknya memungkinkan 

manusia berhubungan dengan dunia di luar dirinya. Lebih dari itu, melalui 

informasi juga memungkinkan terjalinnya hubungan antara berbagai sistem 

dengan sistem lainnya, atau antara sistem dan subsistem dalam konteks sosial. 

Beberapa pandangan (persepsi) pokok mengenai teori informasi: 

a. Pilihan dan Ketidakpastian 

Informasi menurut teori informasi eksis dalam bentuk jumlah. Manusia 

dalam teori ini dipandang aktif dalam sistem sosial. Aktif dalam arti bahwa 

manusia sebagai unsur dalam sistem sosial berperan secara aktif melakukan 

pilihan-pilihan dari populasi selama interaksi sosial berlangsung. Memilih 

adalah salah satu karakteristik yang memisahkan manusia sebagai suatu spesies 

yang unik di antara dunia hewan. Manusia melakukan pemilihan terhadap 

populasi informasi yang eksis secara kuantitatif itu. Tujuan pilihan ini adalah 
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mengurangi jumlah ketidakpastian. Proses mencari dan menggunakan informasi 

untuk mengurangi ketidakpastian merupakan karakteristik komunikasi manusia 

yang alamiah, tidak terelakkan meskipun tidak dijalankan secara sadar.  

b. Redudansi dan Kendala 

Teori informasi menentukan bahwa penyesuaian yang lampau suatu 

sistem mempengaruhi masa kini sehingga prilaku pengolahan-informasi 

cenderung untuk berulang sepanjang waktu dalam pola uji coba. Apabila urutan 

perilaku atau peristiwa tertentu terjadi berulangkali, maka urutan itu dapat 

dikatakan memerlihatkan keteraturan kejadian pada tingkat atau probabilitas 

tertentu. Apabila tingkat urutan itu mencapai probabilitas yang cukup, kita 

dapat dapat membedakan urutan itu sebagai suatu “pola” yang dapat dikenal. 

Teori informasi memandang bahwa makin redudan suatu urutan peristiwa, 

makin berkurang ketidak pastian yang dikandung peristiwa itu.  

G. Hipotesis 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk 

kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan 

baru didasarkan pada teori yang relevan,  belum didasarkan pada faktafakta 

empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi, hipotesis juga dapat 

dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, 

belum menjawab empirik. 

Penelitihan yang merumuskan hipotesis adalah penelitian yang 

menggunakan pendekatan kuantitatif. Selanjutnya hipotesis, tersebut akan 
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diuji oleh peneliti dengan menggunakan pendekatan kuantitatif 

(Sugiyono,2009:64). Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap 

rumusan masalah peneliti. Pada penelitianini, peneliti menentukan hipótesis 

sebagaiberikut: 

Ha  : Terdapat faktor yang menjadi pertimbangan masyarakat untuk 

menonton tayangan Indonesia Bagus NET TV. 


