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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

Pesatnya perkembangan dan kemajuan teknologi dewasa ini menyebabkan 

arus informasi yang diterima oleh masyarakat semakin beragam dan semakin 

cepat. Berbagai macam alat untuk menyampaikan informasi bermunculan, 

antara lain internet, short message service atau SMS melalui telepon genggam, 

dan media elektronik lainnya. Namun yang tidak dapat dilupakan adalah 

media cetak, yang tetap merupakan sumber informasi yang akrab bagi 

masyarakat, antara lain, surat kabar, majalah, dan juga buku.  

Masyarakat Indonesia lebih terbuka dari kurun waktu sebelumnya. Pintu 

dan jendela dibuka, cakrawala lebih luas. Perkenalan dengan dunia lain 

terutama negara-negara industri barat bertambah akrab. Perkenalan lewat 

media elektronika membawa masuk arus kesenian populer yang lewat 

panggung media massa menjadi kesenian massa. Kecuali dunia ide, dalam 

bidang ekonomi berlangsung kerjasama yang intensif. Daya gerak dan 

orientasi ekonomi begitu besar dampaknya terhadap masyarakat, kemudian 

tercipta waktu senggang pada lapisan menengah yang tumbuh pesat, timbul 

keperluan untuk membaca majalah yang memberikan informasi dan 

pengetahuan bahkan hiburan khusus, yang dikemas secara mutakhir dengan 

zaman elektronika. 

Televisi adalah media dari jaringan komunikasi dengan ciri-ciri yang 

dimiliki komunikasi massa yakni: berlangsung satu arah, komunikatornya 

melembaga, pesanya bersifat umum, sasaranya menimbulkan keserempakan 
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dan komunikanya beragam. Siaran acara-acara televisi saat ini dengan 

didukung oleh alat-alat yang serba canggih telah dapat menjangkau 

pemirsanya diseluruh nusantara. Media massa biasanya menggunakan gambar 

sebagai pendukung beritanya (Severin J. Werner, Jr. Tankard W. James 2005 : 

89-92). 

Dalam fungsi hubungan sosial televisi dapat mengalihkan posisi manusia 

karena televisi bisa sebagai tempat bertanya dan menghibur diri. Sekarang ini 

televisi tidak lagi bersifat umum tetapi dapat menjadi bersifat pribadi karena 

dapat dinikmati sendiri dimana saja sehingga dapat menjadi teman yang akrab 

dan baik bagi setiap orang.  

Banyak stasiun televisi yang berlomba-lomba mendapatkan hati dari 

masyarakat dengan program-program acara yang dimiliki. Net TV merupakan 

stasiun televisi terbaru yang berusaha merebut hati penonton dengan program 

acaranya. Breakout salah satunya, acara ini merupakan adalah 

program televisi yang menghadirkan kumpulan video klip music dari 

Indonesia maupun mancanegara. Acara ini mengudara sejak Sabtu, 18 

Mei 2013, ketika NET. pertama kali melakukan siaran percobaan. Breakout 

juga menjadi salah satu acara andalan Net TV. Acara Breakout tayang pada 

pukul 14.00 s/d 15.00 WIB.  

Acara Breakout memberikan hiburan sekaligun informasi tentang 

perkembangan music dan juga artisnya. Selain berisi video klip music 

Indonesia atau mancanegara, acara ini juga menampilkan bintang tamu grup 

band atau penyanyi solo yang sedang naik daun. Dibandingkan dengan acara 

musik lain yang ada di beberapa stasiun televisi swasta di Indonesia, menurut 

https://id.wikipedia.org/wiki/Televisi
https://id.wikipedia.org/wiki/Sabtu
https://id.wikipedia.org/wiki/18_Mei
https://id.wikipedia.org/wiki/18_Mei
https://id.wikipedia.org/wiki/2013
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peneliti, Breakout di Net TV dianggap lebih mendidik, menarik, dan memang 

memfokuskan pada informasi dan hiburan tentang musik.  

Dalam hal ini peneliti tertarik untuk mengetahui pengaruh dari program 

acara televisi terhadap perubahan audiens, yaitu pengaruh acara Breakout di 

Net TV terhadap pengetahuan bermusik. Musik merupakan salah satu bagian 

pokok dalam kehidupan manusia. Hampir semua peradaban masyarakat di 

dunia ini memiliki musik sebagai hasil budaya mereka.  

Dalam penelitian ini peneliti mengambil subyek penelitian mahasiswa 

yang menjadi anggota Ikabama Universitas Muhammadiyah Malang. Ikabama 

merupakan salah satu UKM yang ada di kampus UMM yang menaungi 

mahasiswa yang suka akan music maupun bermusik. Sebagai salah satu 

wadah bagi mahasiswa untuk menyalurkan hobi dan bakatnya di bidang 

musik, tentu saja pengetahuan musik mahasiswanya tidak perlu ditanyakan 

lagi. Selain itu UMM juga pernah menjadi pilihan dari manajemen Breakout 

untuk acaranya Breakout on Campus pada tanggal 22 November 2014. 

Event Breakout Goes to Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) 

dinilai sebagai episode Breakout on Campuspaling seru dibandingkan dengan 

yang diadakan di kampus-kampus lainnya. Hal itu tidak hanya diakui floor 

director (FD) Breakout Yudhi Santoro, tapi juga host Boy William dan Sheryl 

Sheinafia. Kegiatan yang digelar di gazebo sebelah utara danau kampus UMM 

ini, menurut Yudhi, melebihi ekspektasi yang diperkirakan. Terlebih, 

event Breakout Goes to UMM ini merupakan kegiatan Breakout pertama yang 

digelar di Jawa Timur. Pilihan terhadap UMM ini dinilai lantaran respon 

kampus ini yang sangat kooperatif terhadap pihak manajemen Breakout. 

 UMM juga dipandang memiliki memiliki view yang bagus sehingga cocok 
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menjadi spot kegiatan Breakout yang memang lebih banyak mengambil latar 

yang santai, ceria, dan stylish. Hal itu sesuai dengan pasar acara ini yang 

memang ditujukan pada kalangan muda. 

Tingginya apresiasi mahasiswa UMM terlihat lebih jelas tatkala mereka 

secara spontan menyanyikan lagu berjudul All About That Bass. Saking 

kompaknya nyanyian penonton dan kedua host Breakout, lagu yang 

dipopulerkan Meghan Trainor itu pada akhirnya lebih terdengar seperti yel-yel 

dengan alunan nada yang indah, namun sungguh energik. Karena tampak 

memberi apresiasi yang sangat positif, Boy dan Sheryl berulangkali 

melakukan foto selfie bersama mahasiswa UMM dengan begitu antusiasnya. 

Di lain pihak, homeband Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Ikatan 

Aktivitas Band Mahasiswa (IKABAMA) UMM, yaitu  Hypnotize yang turut 

tampil di event ini merasa sangat senang dan bangga karena bisa membawa 

nama UMM di sejumlah media nasional. Selain di Breakout Net TV, 

sebelumnya, menurut manajer Hypnotize Muhammad Zulhimsar, band ini 

juga sudah beberapa kali tampil membawa nama UMM di acara Matanajwa 

Metro TV on Campus dan Radio Show TV One (www.umm.ac.id/news-

archives/ar-umm_news_4352.pdf)  

Pada latar belakang diatas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa acara 

Breakout di Net TV memiliki format berbeda dari acara musik di televisi 

swasta lain sebelumnya. Terlebih lagi Net TV merupakan stasiun televisi baru, 

dengan memberikan format acara musik seperti Breakout dianggap sebagai 

sebuah terobosan dalam menarik minat para audiens untuk menontonnya 

selain acara lain yang dimiliki Net TV. Menurut asumsi peneliti, acara 

Breakout memberikan kontribusi berbeda tentang informasi musik dan 

http://www.umm.ac.id/news-archives/ar-umm_news_4352.pdf
http://www.umm.ac.id/news-archives/ar-umm_news_4352.pdf
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hiburan. Melalui format acara yang dikemas berbeda, Breakout berhasil 

memikat hati para penontonya sehingga dalam 2 tahun terakhir sejak 

munculnya Breakout, tim dari Breakout Net TV segera mengadakan acara 

Breakout Goes to Campus untuk lebih dekat dengan para penggemar acara ini. 

Kenapa harus ke kampus? Hal ini dikarenakan segmentasi dari acara ini 

adalah anak muda dan remaja.  

Dari apa yang telah diasumsikan peneliti tersebut, peneliti tertarik untuk 

membuktikan dan mencari tahu lebih lanjut selain informasi dan hiburan yang 

diberikan, adakah pengaruh dari terpaan acara Breakout di Net TV terhadap 

pengetahuan tentang musik itu sendiri.  Oleh karena itu dalam penelitian ini 

peneliti mengambil judul “Pengaruh Terpaan Tayangan Breakout terhadap 

Pengetahuan tentang Musik”  

 

B. RUMUSAN MASALAH  

Adakah pengaruh terpaan tayangan Breakout terhadap pengetahuan 

tentang musik anggota UKM Ikabama UMM? 

 

C. TUJUAN PENELITIAN 

Tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan 

mendeskripsikan seberapa besar pengaruh dari terpaan tayangan Breakout di 

Net TV terhadap pengetahuan bermusik anggota UKM Ikabama UMM. 
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D. KEGUNAAN PENELITIAN 

1. Kegunaan Akademis 

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi atau rujukan penelitian 

sejenis tentang pengaruh tayangan televisi terhadap pengetahuan 

bermusik. Dan juga menambah masukan referensi bagi ilmu komunikasi 

khususnya konsentrasi audio visual 

2.  Kegunaan Praktis 

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi wacana atau gambaran bagi para 

penggiat music, komunitas music dan sebagainya tentang pengaruh 

tayangan televisi terhadap pengetahuan bermusik. 

 

E. TINJAUAN PUSTAKA 

E. 1 Komunikasi Massa 

Rahmat dalam Winarni, (2003:6) menjelaskan komunikasi massa 

merupakan jenis komunikasi yang ditunjukkan kepada sejumlah khalayak 

yang tersebar heterogen, dan anonim melalui media cetak/elektronik 

sehingga pesan yang sama dapat diterima secara serentak. 

Menurut Freidshow dalam Jallaludin Rahmat (2004), komunikasi 

massa dibedakan dengan jenis komunikasi lainnya dengan suatu 

kenyataan bahwa komunikasi massa dialamatkan kepada sejumlah 

populasi dari berbagai kelompok, dan bukan hanya hanya satu atau 

beberapa individu atau sebagian khusus populasi. Komunikasi massa juga 

mempunyai tanggapan tersirat akan adanya alat-alat khusus untuk 

menyampaikan informasi agar supaya masyarakat tersebut dapat 

mencapai pada saat yang sama kepada semua orang yang mewakili 
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berbagai lapisan masyarakat. Hal tersebut menunjukkan bahwa dalam 

komunikasi massa khalayak diposisikan sebagai halayak heterogen dan 

komunikasi massa ditujukan untuk dapat mencapai khalayak tersebut 

dalam waktu yang relatif serentak. 

Merangkum semua definisi diatas, komunikasi massa dapat diartikan 

sebagai jenis komunikasi yang ditujukan kepada sejumlah khalayak yang 

tersebar, heterogen, dan anonym melalui media cetak atau elektronik 

sehingga pesan yang sama dapat diterima secara serentak dan sesaat. 

Winarni (2003:5) menjelaskan berkaitan dengan 5 (lima) komponen 

variabel yang terkandung dalam setiap tidakan komunikasi massa adalah: 

1. Sumber komunikasi 

Yaitu merupakan suatu organisasi kompleks yang mengeluarkan biaya 

besar untuk menyusun dan mengirimkan pesan 

2. Khalayak 

Komunikasi yang ditujukan kepada massa, yaitu khalayak yang 

jumlahnya besar yang bersifat heterogen dan anonim. 

3. Pesan 

Pesan dalam komunikasi massa bersifat umum, setiap orang dapat 

mengetahui pesan-pesan komunikasi massa dari media massa. 

4. Proses 

Ada dua proses dalam komunikasi massa 

a. Komunikasi massa memproses satu arah (proses mengalirnya 

pesan). Komunikasi ini berjalan dari sumber ke penerima pesan 

tidak secara langsung dikembalikan kecuali dalam bentuk 

umpan balik tertunda 
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b. Komunikasi merupakan proses pesan dan arah (proses seleksi). 

Baik media maupun khalayak melakuka seleksi. Media 

menyeleksi khalayak sasaran/penerima menyeleksi dari semua 

media yang ada pesan makna yang akan mereka ikuti. 

5. Konteks 

 Berlangsung dalam suatu konteks sosial, media mempengaruhi 

konteks masyarakat dan konteks sosial masyarakat mempengaruhi 

media.  

 Dituntut mencapai efektifitas yang tinggi dalam melaksanakan 

kegiatan yang menggunakan media massa, mengetahui karakteristik 

dari komunikasi masa berupa sifat komunikasi massa sekaligus 

membedakannya dengan bentuk komunikasi lainnya, yaitu: 

1. Bersifat umum 

Pesan yang disampaikan media massa bersifat umum, universal, 

tentang berbagai hal yang terjadi di lingkungan kita, baik lingkup 

lokal, nasional, internasional yang ditujukan kepada umum dan 

mengenai kepentingan umum. 

2. Keserempakan 

Artinya bahwa sebagaimana keserempakan kontak dengan sejumlah 

besar penduduk dalam jarak yang jauh dari komunikator dalam 

keadaan terpisah dengan ini media massa membina keserempakan 

kontak dengan komunikan dalam penyampaian pesannya 

3. Komunikan heterogen dan anonim 

Bersifat heterogen dilihat dari segi demografis, tempat tinggal, status 

perkawinan). Dari segi geografis (tempat asal, pemukiman) dari segi 
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prikologis (pendapatan, cara hidup), bersifat anonim (tidak saling 

kenal) maka komunikan dari komunikasi massa terdiri dari berbagai 

macam golongan 

4. Bersifat satu arah 

Komunikator aktif menyampaikan pesan, sedangkan komunikan aktif 

menerima pesan namun di antara keduanya tidak terjadi dialog tatap 

muka, dengan demikian komunikasi massa bersifat satu arah. 

   

 Menurut Gamble  dalam Nurudin, (2007:8) mengemukakan bahwa 

sesuatu bisa didefinisikan sebagai komunikasi massa jika mencakup 

hal-hal sebagai berikut: 

1. Komunikator dalam komunikasi massa mengandalkan peralatan 

modern untuk menyebarkan atau memancarkan pesan secara cepat 

kepada khalayak yang luas dan tersebar. Pesan itu disebarkan melalui 

media modern pula seperti surat kabar, majalah, televisi, film, atau 

gabungan di antara media tersebut. 

2. Komunikator dalam komunikasi massa dalam menyebarkan pesan-

pesannya bermaksud mencoba berbagi atau mengetahui atu sama lain. 

3. Pesan adalah milik publik, artinya bahwa pesan ini bisa didapatkan dan 

diterima  oleh banyak orang. 

4. Sebagai sumber komunikator massa biasanya organisasi formal seperti 

jaringan, ikatan atau perkumpulan, dengan kata lain komunikatornya 

tidak berasal dari seseorang tetapi dari lembaga. 

5. Komunikasi massa dikontrol oleh gatekeeper (penapis informasi), 

artinya pesan-pesan yang disebarkan atau dipancarkan dikontrol oleh 



10 
 

sejumlah individu dalam lembaga tersebut sebelum disiarkan lewat 

media massa.  

6. Umpan balik dalam komunikasi massa sifatnya tertunda, kalau dalam 

jenis komunikasi lain, umpan balik bisa bersifat langsung. Misalnya 

komunikasi antar pesonal, dalam komunikasi ini umpan balik langsung 

dilakukan, tetapi komunikasi yang dilakukan lewat surat kabar tidak 

bisa langsung dilakukan alias tertunda (delayed). 

Menurut De Vito dalam Nurudin (2007:11) yang dimaksud dengan 

komunikasi massa adalah: 

“Pertama, komunikasi massa adalah komunikasi yang ditunjukkan 

kepada massa, pada khalayak yang luar biasa banyaknya. Ini tidak 

berarti khalayak meliputi semua penduduk atau semua orang yang 

membaca atau semua orang yang menonton, agaknya ini berarti 

khalayak itu besar dan pada umunya agak sukar didefinisikan. Kedua, 

komunikasi massa adalah komunikasi yang disalurkan oleh pemancar-

pemancar Audio atau Audio Visual. Komunikasi massa barangkali akan 

lebih mudah dan logis apabila didefinisikan menurut  bentuknya 

(televisi, radio, surat kabar, majalah, film, buku dan pita”. 

Sedangkan menurut Black dan Whitney dalam Nurudin (2007:12) 

menjelaskan komunikasi massa adalah sebuah proses di mana pesan-

pesan yang diproduksi secara massal/tidak sedikit itu disebarkan 

kepada massa penerima pesan yang luas, anonim dan heterogen. 
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E.1.1 Ciri-ciri Komunikasi Massa 

    Adapun ciri komunikasi massa ditentukan oleh sifat unsur-unsur 

yang dicakupnya. Beberapa ciri komunikasi massa dalam Nurudin 

(2007:19-31) : 

a. Komunikator dalam komunikasi massa melembaga.  

Artinya komunikator dalam komunikasi massa itu bukan satu orang, 

tetapi kumpulan orang-orang yang tergabung dalam berbagai macam 

unsur dan bekerja satu sama lain dalam sebuah lembaga 

b.  Komunikan dalam Komunikasi Massa Bersifat Heterogen.  

Dimana keberadaan komunikan terpencar-pencar, antara yang satu 

dengan yang lain tidak saling kenal dan masing-masing berbeda dalam 

hal pendidikan, jenis kelamin, status sosial ekonomi, punya jabatan 

yang seragam, punya agama atau kepercayaan yang tidak sama pula. 

c.  Pesannya Bersifat Umum 

Pesan-pesan dalam komunikasi massa tidak ditujukan kepada satu 

orang atau satu kelompok masyarakat tertentu. Dengan kata lain, 

pesan–pesannya ditujukan pada khalayak yang plural. Oleh karena itu, 

pesan yan dikemukakannya tidak bersifat khusus. Khusus disini 

artinya pesan tersebut memang tidak ditujukan untuk golongan 

tertentu. 

d. Komunikasinya Berlangsung Satu Arah 

Artinya dalam penyampaian pesan komunkasi tidak ada umpan balik 

dari komunikan kepada komunikator. Kalaupun ada sifatnya tertunda. 

e. Komunikasi Massa Menimbulkan Keserempakan. 
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Serempak disini berarti khalayak bisa menikmati media massa tersebut 

hampir bersamaan. 

f.   Komunikasi Massa Mengandalkan Peralatan Teknis 

Media massa sebagai alat utama dalam menyampaikan pesan kepada 

khalayaknya sangat membutuhkan peralatan teknis. Peralatan teknis 

yang dimaksud misalnya untuk media elektronik (mekanik atau 

elektronik). 

g.  Komunikasi Massa Dikontrol oleh Gatekeeper 

 Gatekeeper atau yang sering disebut pentapis informasi/palang 

pintu/penjaga gawang adalah orang yang sangat berperan 

menyebarkan informasi melalui media massa. Gatekeeper disini 

berfungsi sebagai orang yang ikut menambah atau mengurangi, 

menyederhanakan dan mengemas semua informasi yang disebarkan 

agar lebih mudah dipahami. Gatekeeper yang dimaksud disini antara 

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

penjaga rubrik, kameramen, sutradara dan lembaga sensor film yang 

semuanya mempengaruhi bahan-bahan yang akan dikemas dalam 

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

gatekeeper sangat menentukan berkualitas tidaknya informasi yang 

akan disebarkan.  
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E.1.2 Fungsi Komunikasi Massa 

   Fungsi komunikasi massa sama halnya dnegan definisi komunikasi 

massa, yakni mempunyai latar belakang dan tujuan dan berbeda satu sama 

lain. Fungsi komunikasi massa menurut Black dan Whitney dalam 

Nurudin, (2007:64) adalah sebagai berikut:  

(1) To inform (menginformasikan)  

(2) To entertain (memberi hiburan)  

(3) To persuade (membujuk) dan  

(4) Transmission of the culture (transmisi budaya).  

Sedangkan menurut Tan dalam Nurudin (2007:65) fungsi-fungsi 

komunikasi massa adalah: 

1. Memberi informasi, yaitu mempelajari ancaman dan peluang, 

memahami lingkungan, menguji kenyataan, meraih keputusan 

2. Mendidik, yaitu memperoleh pengetahuan dan ketrampilan yang 

berguna memfungsikan dirinya secara efektif dalam masyarakatnya, 

mempelajari nilai tingkah laku yang cocok agar diterima dalam 

masyarakatnya. 

3. Mempersuasi, yaitu memberi keputusan, mengadopsi nilai tingkah 

laku, dan aturan yang cocok agar diterima dalam masyarakatnya 

4. Menyenangkan, memuaskan kebutuhan komunikan, yaitu 

menggembirakan, mengendorkan urat saraf, menghibur dan 

mengalihkan perhatian dari masalah yang dihadapi. 

Di samping fungsi komunikasi massa fungsi dari komunikasi itu 

sendiri menurut Laswell dalam Nurudin (2007:15) adalah sebagai berikut: 

1. Penjajagan/pengawasan lingkungan (surveilance of the environment) 
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2. Menghubungkan bagian-bagian yang terpisah dari masyarakat untuk 

menanggapi lingkungannya (correlation of the part of society in 

responding to the environment) dan 

3. Menurunkan warisan sosial dari generasi ke generasi berikutnya 

(transmission of the social heritonge) 

 

E.2 Televisi sebagai Medium Komunikasi Massa 

“Komunikasi massa adalah jenis komunikasi yang ditujukan kepada 

sejumlah khalayak yang tersebar, heterogen, dan anonim, melalui media 

cetak atau elektronik sehingga pesan yang sama dapat diterima secara 

serentak dan sesaat” (Winarni, 2003;6) 

Televisi dikatakan sebagai medium komunikasi massa dapat dilihat 

dari karakteristiknya, yaitu : 

1. Berlangsung satu arah 

2. Komunikatornya melembaga 

3. Pesannya bersifat umum 

4. Sasarannya menimbulkan keserampakan  

5. Komunikannya heterogen 

Televisi merupakan perkembangan teknologi yang menyangkut 

beberapa aspek dari penerapan teknologi yang akan membawa implikasi 

kehidupan social dan sumber daya manusia. Jaringan dan struktur industri 

telekomunikasi dapat mempengaruhi struktur ekonomi dan masyarakat. Dari 

segi kultur, televisi dapat memancing perubahan nilai sosial budaya, sikap, 

perluasan wawasan dan lain sebagainya. 
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Sedangkan Effendy (2000: 22) menyatakan bahwa televisi merupakan 

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

bergeraknya (moving images). Jelasnya isyarat televisi (television signals) 

terdiri dari dua bagian yang terpadu, yakni saluran suara yang termodulasikan 

sacara frekuensi (frequecy modulated sound channel) dan saluran video (video 

channel). 

Sebagaimana dikemukakan pada pembahasan sebelumnya bahwa 

televisi merupakan salah satu media komunikasi yang banyak digemari 

masyarakat karena dapat mendengar suatu informasi sekaligus dapat melihat 

proyeksi dari suatu kejadian secara langsung walaupun mereka berada di 

tempat yang jauh. Dalam hal ini televisi mempunyai fungsi yang sangat urgent 

dalam menyampaikan berbagai informasi kepada seluruh masyarakat yang 

merupakan misi utamanya. 

 

E.2.1 Sifat dan Ciri Medium Televisi 

Menurut Effendy (2000: 22) ciri-ciri televisi lebih lanjut dapat kita 

lihat pada klasifikasi sebagai berikut : 

a. Pesan yang disampaikan bersifat umum 

Pesan yang disampaikan secara terbuka untuk publik, bukan untuk individu 

ataupun kelompok, khalayak dari televisi ini jumlahnya sangat besar dan 

heterogen baik dari segi umur, pendidikan, agama, jenis kelamin dan suku 

bangsa serta wilayah tempat mereka tinggal. 

b. Komunikan atau khalayak bersifat heterogen 

Komunikasi massa televisi terjadi dari orang-orang yang heterogen, yakni 

penduduk yang bertempat tinggal dalam kondisi berbeda, dengan 
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kebudayaan beragam, berasal dari berbagai lapisan masyarakat, serta 

memiliki pekerjaan yang berjenis-jenis, sehingga mereka memiliki 

kepentingan berbeda, standar hidup, derajat kehormatan,  kekuasaan dan 

nilai-nilai yang berbeda pula. 

c. Media televisi menimbulkan keserempakan 

Keserempakan kontak dengan sejumlah besar penduduk dalam jarak yang 

jauh dari komunikator, dan penduduk tersebut satu sama lainnya berada 

dalam keadaan terpisah.  

d. Hubungan komunikator dan komunikan bersifat non-pribadi 

Dalam komunikasi massa televisi hubungan  antara komunikator dan 

komunikan bersifat non-pribadi, karena komunikan yang anonim dicapai 

oleh orang-orang yang dikenal hanya dalam peranannya yang bersifat 

umum sebagai komunikator.  

 

E.2.2 Fungsi Televisi 

Kehadiran media televisi di tengah-tengah masyarakat memiliki 

beberapa fungsi menurut Effendy, diantaranya adalah sebagai berikut 

(Effendy, 2000:31): 

a. Sarana informasi 

Dalam media televisi, berita yang ditayangkan televisi merupakan 

media informasi 

b. Sarana pendidikan 

Dalam hal ini televisi memuat berita-berita yang mengandung 

pengetahuan. 
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c. Sarana hiburan 

Mengenai hal ini memang jelas pada televisi, film dan rekaman suara.  

d. Fungsi mempengaruhi 

Fungsi mempengaruhi di sini merupakan implementasi dari komunikasi 

persuasif oleh media massa.  

 

E. 3 Program Acara Televisi 

Dalam dunia “broadcasting”, dikenal istilah “Easy Listening 

Formula” yang mengandung makna bahwa susunan kalimat yang dibuat, 

harus mudah didengar dan dicerna. Formula ini harus diterangkan oleh para 

“broadcaster” televisi, karena gaya bahasa yang digunakan adalah gaya 

bahasa tuturan atau  penyampaian yang dalam bahasa Inggrisnya disebut 

“spoken language”. Sehubungan dengan massa sasaran, maka para 

pengelola stasiun televisi harus berorientasi kepada pemirsa. Pendekatan 

khalayak ini, oleh David K. Berlo dinamakan “emphati” yang berarti 

keahlian seseorang dalam menempatkan diri pada pihak lain. (Kuswandi, 

1996:18). Membuat program acara televisi yang dapat menyentuh berbagai 

lapisan masyarakat memang tidak mudah, untuk itulah para pengelola atau 

perancang acara televisi harus mampu mempertemukan daya selera pemirsa 

yang majemuk. 

Konsep ideal membuat program acara yang baik bukanlah meniru 

televisi asing atau gaya penggarapan film atau drama dari negara lain. 

Tetapi tidak salah apabila para kreator program acara mencoba mencari 

kombinasi serta variasi dari program acara asing disesuaikan dengan 

kebutuhan pemirsa(Kuswandi, 1996:95). Naratama (2004) mendeskripsikan 
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format acara televisi sebagai sebuah perencanaan dasar dari suatu konsep 

acara televisi yang akan menjadi landasan kreativitas dan desain produksi 

yang akan terbagi dalam berbagai kriteria utama yang disesuaikan dengan 

tujuan dan target pemirsa acara tersebut. Format acara televisi dibagi 

menjadi tiga jenis kategori, yakni drama (fiksi), non drama (non fiksi) dan 

berita. Masing-masing kategori tidak hanya bisa berdiri sendiri, tetapi juga 

bisa digabungkan yang akan menghasilkan jenis program tayangan yang 

unik dan kreatif, contoh drama dengan non drama jika digabung dapat 

menghasilkan jenis program tayangan reality show (Naratama, 2004:63-64). 

 

E. 4 Terpaan Media 

Media Exposure atau terpaan media menurut Jalaludin Rahmat 

(2004:65) dapat dioperasionalkan sebagai frekuensi individu dalam 

menonton televisi, film, membaca majalah atau surat kabar maupun 

mendengarkan radio. Selain itu media exposure berusaha mencari data 

audience tentang penggunaan media, baik jenis media, frekuensi 

penggunaan, maupun durasi penggunaan atau longevity. Sedangkan menurut 

Rosengren (1974), penggunaan media terdiri dari jumlah waktu yang 

digunakan dalam berbagai media, jenis isi media, media yang dikonsumsi 

atau dengan media secara keseluruhan (Rakhmat, 2004:66).  

Pakar lainnya, Shore (1985) memberikan definisi sebagai berikut:  

Media exposure is more complicated than acces because is ideal not only 

whit 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, 
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with at least a minimal amount of interest the mass media message. The 

exposure might occure to an individual or group level.  

 

(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 itu 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 (Rakhmat, 1991:52-53) 

mendefinisikan perhatian sebagai proses mental ketika stimuli atau 

rangkaian stimuli menjadi menonjol dalam kesadaran pada timuli yang 

lainnya melemah. Sifat menonjol yang menjadi bahan perhatian oleh 

stimuli, sebagai berikut:  

1. Gerakan. seperti organisme yang lain, manusia secara visual tertarik pada 

objek-objek yang bergerak.  

2. Intensitas stimuli. Kita akan mempertimbangkan stimuli yang lebih 

menonjol dari stimuli yang lain.  

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 mudah diingat.  

4. Perulangan. Hal-hal yang disajikan berkali-kali, bila disertai dengan 

sedikit variasi, akan menarik perhatian. Perulangan juga mengandung 

unsur sugesti, mempengaruhi bawah sadar kita.  
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Dari beberapa pendapat diatas, maka peneliti menyimpulkan bahwa 

untuk mengukur terpaan media adalah dengan melihat frekuensi, durasi dan 

perhatian menonton atau mendengar seseorang. 

 

E.4.1 Efek Pesan Media Massa 

Dalam bagian ini akan dibahas mengenai efek pesan media massa yang 

terjadi pada kahalayak. Hal ini tidak dapat dibantah lagi bahwa pesan atau 

isi dari media masssa membawa efek. Efek pesan media massa tersebut 

meliputi efek kognitif , efek afektif, dan efek behavioral 

a. Efek Kognitif 

Efek kognitif adalah akibat yang timbul pada diri komunikator 

yang sifatnya informatif bagi dirinya. Artinya, media massa dapat 

membantu khalayak dalam mempelajari informasi yang bermanfaat. 

Selain itu, media massa juga memberi gambaran atau informasi yang pada 

awalnya masih samar menjadi lebih jelas. 

Menurut Mc. Luhan (Jalaluddin Rakhmat, 2001: 224), media 

massa merupakan perpanjangan dari alat indra kita. Dengan adanya media 

massa kita memperoleh informasi tentang benda, orang atau tempat yang 

belum pernah kita alami secara langsung. Efek pesan yang diberikan oleh 

media massa berpengaruh besar pada pandangan masyarakat. Oleh karena 

itu, muncullah apa yang disebut steriotip, yaitu gambaran umum tentang 

individu, kelompok, profesi, atau masyarakat yang tidak berubah-ubah, 

bersifat klise, dan seringkali timpang dan tidak benar (Ardianto dan 

Komala, 2004: 53).  
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Media massa memiliki efek prososial kognitif, yaitu bagaimana 

media massa memberikan manfaat yang dikehendaki oleh masyarakat. Hal 

ini menunjukkan bahwa pesan yang disampaikan media massa menambah 

pengetahuan khalayak. 

b. Efek Afektif 

Efek afektif mempunyai kadar tingkatan yang lebih tinggi 

dibandingkan dengan efek kognitif. Efek ini lebih mengacu pada aspek 

perasaan atau emosional khalayak yang terkena pesan dari media massa. 

Artinya, khalayak tidak hanya di beri informasi yang sebelumnya belum 

diketahui. Melainkan, khalayak juga harus ikut merasakan. Hal ini, 

disebabkan karena media massa mampu menimbulkan rangsangan 

emesional pada khalayak. Dengan demikian khalayak diharapkan dapat 

turut merasakan iba, terharu, sedih, gembira, marah dan sebagainya. 

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi intensitas rangsangan 

emosional pesan media massa. Faktor-faktor tersebut antara lain: 

1. Suasana Emosional 

Respons khalayak terhadap informasi yang dberikan media massa 

akan dipengaruhi oleh suasana emosional khalayak. 

2. Skema Kognitif 

Skema kognitif merupakan gambaran yang ada dipikiran khalayak 

yang menjelaskan tentang sesuatu peristiwa yang terdapat di media 

massa. 
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E.5 Musik 

Musik  adalah  cabang  seni  yang  membahas  dan  menetapkan 

berbagai  suara  kedalam  pola-pola  yang  dapat  dimengerti  dan  dipahami 

manusia (Banoe.2003:288). Menurut Jamalus (1988:1) musik adalah suatu 

hasil  karya  seni  bunyi  dalam  bentuk  lagu  atau  komposisi  musik,  yang 

mengungkapkan  pikiran  dan  perasaan  penciptanya  melalui  unsur-unsur 

musik,  yaitu  irama,  melodi,  harmoni,  bentuk/struktur  lagu  dan  ekspresi 

sebagai  satu  kesatuan.   

Senada  dengan  Jamalus,  menurut  Soeharto (1992:86) seni musik 

adalah “pengungkapan gagasan melalui bunyi yang unsure  dasarnya  berupa  

melodi,  irama,  dan  harmoni  dengan  unsur pendukung berupa bentuk, sifat, 

dan warna bunyi”. Dalam  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  

(Depdiknas,2001) menyatakan musik adalah nada atau suara yang disusun 

sedemikian rupa sehingga  mengandung  irama,  lagu  dan  keharmonisan  

(terutama  yang menggunakan  alat-alat  yang  menghasilkan  bunyi).  

Menurut  Hardjana (2003:111)  Musik  adalah  permainan  waktu  dengan  

mengadopsi  bunyi sebagai materinya. Musik adalah waktu dalam bunyi. 

Dalam musik, waktu adalah  ruang  –  bunyi  adalah  substansinya.  Didalam  

ruang  waktu  itulah bunyi-bunyi bergerak.  

Dari  beberapa  pendapat  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa  musik 

merupakan    cabang  seni  yang  timbul  dari  pikiran  dan  perasaan  manusia 

yang dapat dimengerti dan dipahami berupa nada atau suara yang disusun 

sedemikian  rupa  sehingga  mengandung  irama  lagu  dan  keharmonisan 

sebagai suatu ekspresi diri. 
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E.5.1 Unsur-unsur Musik  

Dalam  pembentukkan  musik  secara  utuh,  unsur-unsur  dan  

struktur musik mempunyai peranan penting dan keterkaitan yang kuat antara 

satu dan yang  lainnya.  Pada  dasarnya  unsur  musik  dapat  dikelompokkan  

menjadi unsur-unsur pokok dan unsur-unsur ekspresi (Jamalus, 1988 : 7)  

sebagai berikut: 

a. Unsur-unsur  pokok  

Dalam unsur pokok ini terdiri dari: 

1) Irama  

Irama  adalah  urutan  rangkain  gerak  yang  menjadi  unsur  dalam 

sebuah  musik  (Jamalus,  1988  :  7).  Irama  dalam  musik  terbentuk  

oleh bunyi  dan  diam,  dengan  bermacam-macam  lama  waktu  atau  

panjang pendeknya, membentuk pola irama, bergerak menurut pulsa 

dalam ayunan irama. Irama dapat dirasakan dan didengar (Soeharto, 

1975 : 51).  

 

2) Melodi  

Melodi  adalah  rangkaian  dari  beberapa  nada  atau  sejumlah  nada 

yang berbunyi atau dibunyikan secara berurutan (Soeharto, 1992 : 1), 

Lebih lanjut  Miller  (penerjemah  Bramantya,  tanpa  tahun  :  37)  

mengatakan bahwa  melodi  adalah  suatu  rangkaian  nada-nada,  serta  

nada-nada  dari melodi  membentuk  suatu  ide  musikal  yang  komplit.  

Melodi  adalah susunan  rangkaian  nada  (bunyi  dengan  getaran  

teratur)  yang  terdengar berurutan serta berirama dan mengungkapkan 

suatu pikiran dan perasaan (Jamalus, 1988 : 16). Dari pengertian-
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pengertian tersebut, dapat dikatakan bahwa melodi merupakan  rangkain  

nada-nada  yang  teratur,  yang  disusun  secara  ritmis yang 

mengungkapkan suatu pikiran dan perasaan.  

 

3) Harmoni  

Harmoni  atau  paduan  nada  ialah  bunyi  gabungan  dua  nada  atau 

lebih,  yang  berbeda  tinggi  rendahnya  dan  dibunyikan  secara  

serentak. Dasar dari paduan nada tersebut ialah trinada (Jamalus, 1988 : 

30). Paduan nada tersebut merupakan gabungan tiga nada yang terdiri 

atas satuan nada dasar akor, nada terts dan nada kwintnya. Dari  pendapat  

tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa  harmoni  adalah paduan  nada-nada  

yang  apabila  dibunyikan  secara  bersama-sama  akan menghasilkan  

keselarasan  bunyi.   

 

b. Unsur-unsur Ekspresi  

Unsur-unsur  ekspresi  dalam  musik  meliputi  tempo  atau  

tingkat kecepatan  musik,  dinamika  atau  tingkat  volume  suara,  keras  

lembutnya suara  dan  warna  nada  yang  tergantung  dari  bahan,  

sumber  serta  cara memproduksi suaranya. Ekspresi dalam musik adalah 

ungkapan pemikiran dan  perasaan  yang  mencakup  semua  suasana  

dari  tempo,  dinamika,  dan warna  nada  dari  unsur-unsur  pokok  

musik,  dalam  penyampaian  yang diwujudkan  oleh  seniman  musik  

atau  penyanyi  kepada  pendengarnya (Jamalus, 1988 : 38).  
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1) Tempo  

Tempo adalah kecepatan lagu yang dituliskan berupa kata-kata dan 

berlaku  untuk  seluruh  lagu  dan  istilah  itu  ditulis  pada  awal  

tulisan  lagu (Soeharto,  1975  :  57).  Fungsi dari tempo ini 

dimaksudkan untuk mempermudah dalam menyanyikan lagu yang 

ada (Soeharto, 1992 : 56).  

 

2) Dinamik  

Dinamik  adalah  kekuatan  bunyi,  dan  tanda  dinamik  adalah  

tanda pernyataan  kuat  dan  lemahnya  penyajian  bunyi  (Soeharto,  

1992  :  30). Dinamik  memainkan peranan  yang  besar dalam  

menciptakan ketegangan (tensi) musik. Pada umumnya semakin 

keras suatu musik, maka semakin kuat  ketegangan  yang  dihasilkan  

dan  sebaliknya,  semakin  lembut musiknya  maka  semakin  lemah  

ketegangannya   

 

3) Warna Nada  

Warna nada ialah ciri khas bunyi yang terdengar bermacam-macam, 

yang  dihasilkan  oleh  bahan  sumber  bunyi  yang  berbeda-beda,  

dan  yang dihasilkan  oleh  cara  memproduksi  nada  yang  

bermacam-macam  pula (Jamalus,  1988  :  40).  Dari  penjabaran  

unsur-unsur  musik  yang  meliputi unsur pokok dan unsur ekspresi 

tersebut, dapatlah dikatakan bahwa semua unsur musik tersebut 

saling terkait satu dengan yang lain, dan mempunyai peranan 

penting dalam membentuk sebuah lagu atau komposisi.  
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4) Bentuk Musik  

Kata  bentuk  diartikan  sebagai  bangun,  rupa,  sistem,  wujud  yang 

ditampilkan. (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1998 : 135), 

sementara struktur diartikan  sebagai  susunan  serta  hubungan  

antara  unsur-unsur  musik  dalam suatu  lagu,  sehingga  

menghasilkan  sebuah  komposisi  lagu  yang  bermakna. Masing-

masing bagian tersebut akan diteliti menurut tema, harmoni dan 

tanda dinamik.  

 

F. DEFINISI KONSEPTUAL 

Adapun definisi konseptual dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Terpaan Media 

Media Exposure atau terpaan media menurut Jalaludin Rahmat 

(2004:65) dapat dioperasionalkan sebagai frekuensi individu dalam 

menonton televisi, film, membaca majalah atau surat kabar maupun 

mendengarkan radio. 

2. Tayangan Breakout 

Tayangan Breakout merupakan salah satu pogram acara televisi yang 

menayangkan informasi dan hiburan berupa berita dan video klip 

music. Tayangan Breakout merupakan salah satu program acara 

andalan yang di miliki Net TV  
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3. Televisi 

Effendy (2000: 22) menyatakan bahwa televisi merupakan paduan 

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

bergeraknya (moving images). 

4. Pengetahuan Bermusik 

Pengetahuan adalah hasil penginderaan manusia, atau hasil tahu 

seseorang  terhadap  obyek  melalui  indera  yang  dimilikinya  (mata,  

hidung, telinga, dan sebagainya) (Notoatmodjo,2005, p : 50). Jadi 

pengetahuan bermusik merupakan kemampuan hasil pengindraan 

manusia atau hasil tahu seorang terhadap musik melalui indera yang 

dimilikinya. 

 

G. DEFINISI OPERASIONAL 

Adapun yang menjadi definisi operasional dalam penelitian ini 

terbagi kedalam dua variable, yaitu variable terpaan acara Breakout di Net TV 

sebagai Variabel X dan variable pengetahuan bermusik sebagai Variable Y. 

Berikut masing-masing indicator dalam variable penelitian ini: 

1. Variabel X (Terpaan acara Breakout di Net TV) 

Terpaan acara Breakout di Net TV dapat diartikan sebagai frekuensi 

individu dalam menonton program acara Breakout di Net TV. 

Berikut indicator dalam variable ini: 

a. Frekuensi Melihat acara Breakout 

b. Perhatian pada saat melihat acara Breakout 

c. Pemahaman pada acara Breakout 
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2. Variabel Y (Pengetahuan Bermusik) 

Pengetahuan bermusik merupakan kemampuan hasil pengindraan 

manusia atau hasil tahu seorang terhadap musik melalui indera yang 

dimilikinya. Berikut indicator dalam variable ini: 

a. Pengetahuan tentang musik genre baru 

b. Pengetahuan tentang grup music pendatang baru 

c. Pengetahuan tentang grup musik lama 

d. Pengetahuan tentang perkembangan music di Indonesia 

 

H. HIPOTESIS 

Hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

H0 = Tidak terdapat pengaruh dari terpaan tayangan Breakout di Net TV 

terhadap Pengetahuan Bermusik Remaja 

H1 = Terdapat pengaruh dari terpaan tayangan Breakout di Net TV 

terhadap Pengetahuan Bermusik Remaja 

 

I. METODE PENELITIAN 

  Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan 

dasar penelitian survey. Penelitian survey adalah penelitian yang dilakukan 

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

sampel yang diambil dari populasi tersebut, sehingga ditemukan kejadian-

kejadian relatif, distribusi, dan hubungan-hubungan antar variabel sosiologis 

maupun psikologis. Penelitian survey ini pada umumnya dilakukan untuk 
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mengambil suatu generalisasi dari pengamatan yang tidak mendalam. 

Walaupun metode survey ini tidak memerlukan kelompok kontrol seperti 

halnya pada metode eksperimen, namun generalisasi yang dilakukan bisa 

lebih akurat bila digunakan sampel yang representatif (Sugiyono, 2006: 7). 

 

I.1 Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di UKM Ikabama UMM pada bulan Mei 2016. 

I.2 Populasi dan Sampel 

a. Populasi  

Populasi adalah wilayah subjek yang terdiri atas objek atau subjek 

yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan 

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. 

Populasi bukan sekedar jumlah yang ada pada obyek atau subyek 

yang dipelajari, tetapi meliputi seuruh karakteristik atau sifat yang 

dimiliki oleh subyek atau obyek itu (Sugiyono, 2006: 80). 

Sedangkan yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah 

anggota UKM Ikabama UMM yang memiliki kriteria tertentu 

dengan harapan kriteria tersebut mampu mendukung validitas data 

yang nantinya diperoleh. Kriteria populasi tersebut adalah sebagai 

berikut: 

1. Pernah melihat acara Breakout minimal 3 kali dalam seminggu 

atau lebih dari 10 kali dalam sebulan 

2. Aktif dalam organisasi UKM Ikabama  

3. Bisa bermain alat music dan atau mencipta lagu 
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b. Sampel 

Sampel adalah sebagian dari jumah dan karakteristik yang 

dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2006: 81). Sampel dapat 

diartikan sebagai sebagian dari populasi yang diambil dengan cara 

tertentu. Penggunaan sample dalam penelitian ini pada dasarnya 

dimaksudkan untuk mengambil sebagian dari populasi.  

 

I.3 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang akan dilakukan peneliti adalah dengan 

menggunakan  : 

1.  Angket / Kuisioner 

Angket atau kuisioner yaitu penyebaran angket kepada para 

responden yang sebelumnya telah ditentukan yaitu anggota/ personil grup 

band indie yang sesuai kriteria. Untuk memudahkan responden dalam 

menentukan pilihannya maka peneliti menyediakan pilihan jawaban, yang 

kemudian akan discoring menggunakan skala Likert untuk dapat 

menghasilkan data yang dibutuhkan oleh peneliti. 

Untuk mendapatkan data kuantitatif, pengukurannya dilakukan dengan 

menggunakan skala Likert, yaitu variabel yang diukur dijabarkan menjadi 

indikator variabel, kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik 

tolak untuk menyusun item-item instrumen yang dapat berupa pernyataan 

atau pertanyaan (Sugiyono, 2007:107). Dengan kriteria skor : 

Jawaban Alternatif sangat setuju skor nilai 5 
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Jawaban Alternatif setuju skor nilai 4 

Jawaban Alternatif ragu-ragu skor nilai 3 

Jawaban Alternatif tidak setuju skor nilai 2 

Jawaban Alternatif sangat tidak setuju skor nilai 1 

2.  Dokumentasi 

Dokumentasi didapatkan dengan cara mencatat segala bentuk data 

serta tulisan yang memiliki hubungan dengan penelitian ini 

 

I.4 Teknik Analisa Data 

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitaif, 

yaitu analisis terhadap data yang telah diberi skor sesuai dengan skala 

pengukuran yang telah ditetapkan dan untuk menganalisis data-data tersebut 

akan dilakukan dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik. 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 

analisa data linier sederhana. Teknik analisa data linier sederhana bertujuan 

untuk menduga koefisien regresi yang akan menunjukan besarnya pengaruh 

variabel bebas yaitu terpaan acara Breakout di Net TV terhadap variabel 

terikat yaitu pengetahuan bermusik. Atau bisa dikatakan untuk mengetahui 

adanya hubungan antara variabel. Persamaan umum regresi linier sederhana 

adalah (Sugiyono,2006:218): 

Y= a + bx 

Keterangan: 

  Y’ = Subyek \ nilai dalam variabel dependen yang diprediksikan 

  a  = Harga Y bila X = 0 (harga konstan) 
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   b =Angka arah atau koefisien regresi, yang menunjukkan 

peningkatan atau penurunan variabel dependen atau variabel terikat yang 

didasarkan pada hubungan nilai variabel independent atau variabel bebas 

bila b(+) maka naik dan bila b (-) maka terjadi penurunan 

  X = Subyek pada variabel bebas atau independent yang mempunyai nilai 

tertetu 

 

I.5 Uji Instrumen Penelitian 

a.  Uji Validitas 

Instrument yang valid dan realiabel merupakan syarat mutlak 

untuk mendapatkan hasil penelitian yang valid dan reliabel. Validitas 

adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan atau 

kesahihan suatu instrument. Sebuah instrument dikatakan valid apabila 

mampu mengukur apa yang diinginkan. Untuk menguji kevalidan dari 

penelitian ini, maka menggunakan prosedur korelasi product moment dari 

Karl Pearson sebagai berikut: 

rxy = 
  

       

 





2222 YYNXXN
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Keterangan: 

  rxy : Koefisien korelasi product moment 

  N : Jumlah subyek  / sampel yang diteliti 

  ∑X : Jumlah X 

  ∑Y : Jumlah Y 

  x2 : Jumlah kuatrat variabel bebas 
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  y2 : Jumlah kuadrat variabel terikat 

   : Jumlah perkalian antara X dan Y (Arikunto, 2006:168-170) 

b.  Uji Reabilitas 

Menurut Arikonto (2006:178), reabilitas menunjuk pada 

suatau pengetian bahwa suatu instrument cukup dapat dipercaya 

untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrument 

tersebut sudah baik. Instrument yang sudah daoat dipercaya, yang 

reliable akan menghasilkan data yang reliable juga. 

Pengujian reabilitas pada penelitian ini menggunakan 

rumus alpha. Rumus alpha digunakan untuk mencari reabilitas 

instrument yang skornya bukan 1 dan 0, misalnya angket dan soal 

bentuk uraian. 

Rumus Alpha: 

r11 = 
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r11 = Reabilitas Instrumen 

k = Banyaknya butir pertanyaan atau butir soal 

 = Jumlah varians butir 

  = Varians total 

(Arikunto, 2006:196) 

 


