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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Teori 

1. Efek Komunikasi Massa  

Komunikasi massa dapat didefinisikan sebagai proses komunikasi 

yang berlangsung di mana pesannya dikirim dari sumber yang melembaga 

kepada khalayak yang sifatnya massal melalui alat-alat yang bersifat mekanis 

seperti radio, televisi, surat kabar dan film.
8
 

Efek adalah perubahan-perubahan yang terjadi di dalam diri audience 

akibat keterpaan pesan-pesan media. David Berlo mengklasifikasikan efek 

atau perubahan dalam ranah pengetahuan, sikap dan perilaku nyata. Perubahan 

perilaku biasanya didahului oleh perubahan sikap, dan perubahan sikap 

biasanya didahului oleh perubahan pengetahuan. Efek diketahui melalui 

tanggapan khalayak (response audience) yang digunakan sebagai umpan balik 

(feed back). Jadi, umpan balik merupakan sarana untuk mengetahui efek.
9
 

Ada tiga dimensi efek komunikasi massa, yaitu kognitif, afektif dan 

behavioral atau konatif. Efek kognitif meliputi peningkatan kesadaran, belajar 

dan tambahan pengetahuan. Efek afektif berhubungan dengan emosi, perasaan 

dan attitude (sikap). Sedangkan behavioral atau konatif berhubungan dengan 

perilaku dan niat untuk melakukan sesuatu menurut cara tertentu.
10

 

1. Efek Kognitif 

Efek kognitif terjadi bila ada perubahan pada apa yang diketahui, 

dipahami, atau dipersepsi khalayak. Dalam efek kognitif ini akan dibahas 

tentang bagaimana media massa dapat membantu khalayak dalam 

mempelajari informasi yang bermanfaat dan mengembangkan 

keterampilan kognitifnya. Menurut Mc Luhan, media massa adalah 

perpanjangan alat indra kita. Dengan media massa kita memperoleh 

                                                             
8
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9
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informasi tentang benda, orang atau tempat yang belum pernah kita lihat 

atau belum pernah kita kunjungi secara langsung. Karena kita tidak dapat, 

bahkan tidak sempat, mengecek peristiwa-peristiwa yang disajikan media, 

kita cenderung memperoleh informasi tersebut semata-mata bersandarkan 

pada apa yang dilaporkan media massa. 
11

 

Dengan kata lain, dampak ini berkaitan dengan penyampaian 

informasi, pengetahuan, keterampilan maupun kepercayaan oleh media 

massa. Dalam dunia modern, dampak kognitif penyebaran media massa 

terhadap khalayak semakin kuat. Pengaruh media massa terassa lebih kuat 

pada masyarakat modern karena mereka memperoleh banyak informasi 

dari media massa.
12

 

2. Efek Afektif 

Efek ini kadarnya lebih tinggi daripada efek kognitif. Tujuan dari 

komunikasi massa bukan sekedar memberi tahu khalayak tentang sesuatu, 

tetapi lebih dari itu, khalayak diharapkan dapat turut merasakan perasaan 

iba, terharu, sedih, gembira, marah dan sebagainya.
13

 

Dampak pesan media massa sampai pada tahap afektif terjadi bila 

pesan yang disebarkan media mengubah apa yang dirasakan, disenangi 

atau dibenci khalayak. Dampak ini berkaitan dengan perasaan, penilaian, 

rangsangan emosional, dan sikap.
14

 

Sikap itu sendiri memiliki arti reaksi atau respon seseorang yang 

masih tertutup pada suatu stimulus atau objek, sehingga perbuatan yang 

dilakukan manusia tergantung pada permasalahan dan berdasarkan 

keyakinan atau kepercayaan masing-masing individu. Manifestasi sikap 

tidak langsung terlihat, akan teteapi dapat ditafsirkan dahulu dalam 

perilaku yang tertutup. Dengan demikian, sikap merupakan gambaran dari 

sesuatu kesiapan atau kesediaan individu untuk bertindak, bukan 
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Simbiosa Rekatama Media, 2014) hal. 50 
12
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pelaksanaan motif tertentu. Meskipun kadang-kadang secara umum untuk 

menentukan sikap sebagai perasaan terhadap objek, mempengaruhi (yaitu, 

emosi diskrit atau gairah keseluruhan), dipahami sebagai pembeda dari 

sikap sebagai ukuran favorability. 

 Sikap memungkinkan untuk mengevaluasi seseorang dari suatu 

objek yang bervariasi mulai dari sangat negatif sampai sangat positif, 

selain itu mengakui manusia yang bertentangan atau ambivalen terhadap 

makna objek pada waktu berbeda mengekspresikan sikap positif dan 

negatif terhadap objek yang sama.
15

 

3. Efek Behavioral 

Efek behavioral merupakan akibat timbulnya pada diri khalayak 

dalam bentuk perilaku, tindakan atau kegiatan. Pernyataan ini mencoba 

mengungkapkan tentang efek komunikasi massa pada perilaku, tindakan 

dan gerakan khalayak yang tampak dalam kehidupan sehari-hari. 

Adegan kekerasan dalam televisi atau film akan menyebabkan 

orang menjadi beringas. Siaran kesejahteraan keluarga yang banyak 

disiarkan dalam televisi menyebabkan para ibu rumah tangga memiliki 

keterampilan baru. Pernyataan – pernyataan ini mencoba mengungkapkan 

tentang efek komunikasi massa pada perilaku, tidndakan dan gerakan 

khalayak yang tampak dalam kehidupan sehari – hari.
16

 

Perilaku manusia dapat dilihat dari dua sudut pandang, yakni; 

perilaku dasar (umum) sebagai makhluk hidup dan perilaku makhluk 

sosial. Perilaku dalam arti umum, memiliki arti yang berbeda dengan 

perilaku sosial. Perilaku sosial adalah perilaku spesifik yang diarahkan 

pada orang lain.penerimaan perilaku sangat tergantung pada norma– 

norma sosial dan diatur oleh berbagai sarana kontrol sosial. 

 Perilaku dasar merupakan suatu tindakan atau reaksi biologis 

dalam menanggapi rangsangan eksternal atau internal, yang didorong oleh 

aktivitas dari sistem organisme, khususnya efek, respon terhadap stimulus. 
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Selain itu, perilaku manusia tidak terlepas dari faktor – faktor yang 

mempengaruhinya, seperti genetika, intelektual, emosi, sikap, budaya, 

etika, wewenang, hubungan, dan persuasi.
17

 

Sehubungan dengan teori efek komunikasi massa yang digunakan 

dalam penelitian ini, artinya ibu rumah tangga yang menonton tayangan 

sinetron Kuasa Ilahi akan mendapatkan pengaruh atau efek pada kognitif  

yang membantu ibu rumah tangga dalam mempelajari informasi yang 

bermanfaat dan mengembangkan keterampilan kognitifnya.  

Kemudian pengaruh atau efek afektif, bukan hanya sekedar 

memberitahukan ibu rumah tangga tentang sesuatu, tetapi lebih dari itu, 

ibu rumah tangga dapat turut merasakan perasaan sedih, iba, terharu, 

gembira dan marah setelah menerima pesan dari media massa. Dan yang 

terakhir adalah pengaruh atau efek behavioral berupa akibat yang timbul 

pada diri dalam bentuk tindakan atau kegiatan. 

2. Teori Uses and Gratifications 

Asumsi dasar dari teori Uses and Gratifications ini adalah audiens 

dianggap sebagai pihak yang aktif terlibat dalam penggunaan media. 

Fokusnya kemudian bukan lagi mengenai apa yang media lakukan kepada 

audiens, namun justru pada harapan atau pencarian apa yang mendasari 

audiens mengakses media, dan sejauh mana audiens dapat terpenuhi harapan 

dan pencariannya tersebut.
18

 

Banyak asumsi Uses and Gratifications secara jelas dinyatakan oleh 

para pencetus pendekatan ini (Katz, Blumer, & Gurevitch, 1974). Mereka 

menyatakan bahwa terdapat lima asumsi dasar teori Uses and Gratifications:
19

 

1. Khalayak aktif dan penggunaan medianya berorientasi pada tujuan. 

2. Inisiatif dalam menghubungkan kepuasan kebutuhan pada pilihan media 

tertentu terdapat pada anggota khalayak. 

                                                             
17

Kuswana, Sunaryo Wowo. Biopsikologi Pembelajaran Perilaku,(Bandung: Alfabeta, 

2014) hal. 42 
18
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Uses and Gratifications”, Jurnal Vol.10, No.2 (Desember 2013), hal.199. 
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 Richard West dan Lynn H.Turner, Pengantar Teori Komunikasi, (Jakarta: Penerbit 

Salemba), hal.104. 



 

 
12 

3. Media berkompetisi dengan sumber lainnya untuk kepuasan kebutuhan. 

4. Orang mempunyai cukup kesadaran diri akan penggunaan media mereka, 

minat dan motif sehingga dapat memberikan sebuah gambaran yang akurat 

mengenai uses tersebut kepada peneliti. 

5. Penilaian mengenai nilai isi media hanya dapat dinilai oleh khalayak. 

Dalam teori Uses and Gratifications McQuail dan koleganya 

mengidentifikasi beberapa cara untuk mengklasifikasikan kebutuhan dan 

kepuasan khalayak.. klasifikasi tersebut mencakup pengalihan (diversion), 

yang bisa didefinisikan sebagai keluar dari rutinitas atau masalah sehari-hari, 

atau kategori kepuasan yang berasal dari penggunaan media, melibatkan 

pelarian diri dari rutinitas dan permasalahan.
20

 

Hubungan personal (personal relationship) yang terjadi ketika orang 

menggunakan media sebagai pengganti temannya, atau kategori kepuasan 

yang berasal dari penggunaan media, melibatkan penggunaan media sebagai 

ganti teman. Identitas personal (personal identity), atau cara untuk 

menekankan nilai-nilai individu, atau kategori kepuasan yang berasal dari 

pengguna media , melibatkan cara-cara untuk menekankan nilai-nilai individu. 

Pengawasan (surveillance), informasi mengenai bagaimana media akan 

membantu individu mencapai sesuatu, atau kategori kepuasan yang berasal 

dari pengguna media , melibatkan pengumpulan informasi yang dibutuhkan. 

Teori yang didasari oleh asumsi bahwa konsumen media adalah aktif 

harus menjelaskan apa yang dikatakan sebagai “khalayak aktif”. Sebagaimana 

dipahami secara umum oleh peneliti gratifikasi , istilah “aktivitas khalayak” 

merujuk pada orientasi sukarela dan selektif oleh khalayak terhadap proses 

komunikasi. Singkatnya hal ini menyatakan bahwa pengguna media 

dimotivasi oleh kebutuhan dan tujuan yang didefinisikan oleh khalayak itu 

sendiri, dan bahwa partisipasi aktif dalam proses komunikasi mungkin 

difasilitasi, dibatasi, atau memengaruhi kepuasan dan pengaruh yang 

dihubungkan dengan ekposur. Pemikiran terbaru juga menyatakan sebagai 

                                                             
20 Ibid, hal.105. 
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sebuah variabel konstruk, dengan khalayak mempertunjukkan berbagai jenis 

dan tingkat aktivitas.
21

 

3. Perilaku Keagamaan 

Perilaku keagamaan berarti segala tindakkan itu perbuatan atau ucapan 

yang dilakukan seseorang, sedangkan perbuatan atau tindakan serta ucapan 

tadi akan terkaitannya dengan agama, semuanya dilakukan karena adanya 

kepercayaan kepada Tuhan dengan ajaran, kebaktian dan kewajiban-

kewajiban yang bertalian dengan kepercayaan.
22

 

Perilaku keagamaan sama halnya dengan tingkah laku keagamaan. 

Tingkah laku keagamaan adalah segala aktivitas manusia dalam kehidupan di 

dasarkan atas nilai-nilai agama yang diyakininya. Tingkah laku keagamaan 

tersebut merupakan perwujudan dari rasa dan jiwa keagamaan berdasarkan 

kesadaran dan pengalaman beragama pada diri sendiri.
23

Dengan demikian 

dapat diambil kesimpulan bahwa perilaku keagamaan adalah segala aktivitas 

atau aspek perilaku yang didasarkan pada nilai-nilai keagamaan. Tanggapan 

atau reaksi nyata seseorang sebagai akibat dari akumulasi pengalaman, 

pengalaman sebagai respon yang diterimanya, yang diwujudkan dalam bentuk 

ibadah keseharian. 

Fenomena tingkah laku keagamaan itu dapat dilihat bentuknya dari 

sifat, sikap, dan tingkah laku manusia. Fenomena itu bisa berupa rasa senang 

melihat orang lain mendapatkan kenikmatan dari Tuhan, atau dengan kata lain 

tidak iri hati. Fenomena lain juga bisa berupa rasa syukur kepada Tuhan. 

Tidak bersikap takabbur, bahkan lebih suka rendah diri, tidak suka tinggi hati 

(sombong). Selain itu tingah laku keagamaan juga dintunjukan oleh adanya 

keikhlasan pada diri seseorang. Orang yang ikhlas dalam beribadah, beramal 

hanya karena Allah semata atau dengan kata lain tidak ada unsur riya. 
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Indikator lain dari tingkah laku keagamaan berupa kesabaran. Orang yang 

beragama, akan selalu tabah dan sabar dengan berbagai cobaan.
24

 

Orang yang bertingkah laku keagamaan, lebih suka kepada 

kedermawanan terhadap orang lain, memiliki kepekaan dan kepedulian sosial, 

mudah memberi maaf kepada orang lain. Tidak berperilaku dendam dan tidak 

bersifat zuhud, yaitu tidak menjadikan dunia ini sebagai tujuan akhir dalam 

kehidupannya dan tidak terlalu memburu harta. Orang yang bertingkah laku 

keagamman tidak memiliki sifat buruk seperti kikir, buruk sangka, mudah 

marah, sangat cinta kepada dunia, suka menggunjing, banyak bicara, adu 

domba dan lainnya.
25

 

Perilaku keagamaan seseorang pada dasarnya tidak terlepas dari dasar-

dasar atau pokok-pokok ajaran Islam. Salah satunya adalah akhlak. Menurut 

bahasa akhlak ialah kata jamak dari khuluq (khuluqun) yang berarti budi 

pekerti, perangai, tingkah laku, atau tabi’at. Akhlak disamakan dengan 

kesusilaan, sopan santun. Akhlak diartikan sebagai ilmu tata krama, ilmu yang 

berusaha mengenal tingkah laku manusia, kemudian memberi nilai kepada 

perbuatan baik atau baik sesuai dengan norma-norma atau tata susila. Akhlak 

(etika Islam) yaitu : 1) Etika Islam mengajarkan dan menuntun manusia pada 

tingkah laku yang baik dan menjauhkan diri dari tingkah laku yang buruk. 2) 

Etika Islam menetapkan bahwa sumber moral, ukuran baik-buruknya 

perbuatan didasarkan kepada ajaran Allah SWT ( Al-Quran) dan ajaran Rasul-

Nya (Sunnah). 3) Etika Islam bersifat universal dan komperenshif, dapat 

diterima oleh seluruh umat manusia disegala waktu dan tempat. 4) Dengan 

rumus-rumus yang praktis dan tepat dengan fitrah (naluri) dan akal pikiran 

manusia, etika islam dapat dijadikan pedoman oleh seluruh manusia. 5) Etika 

Islam mengatur dan mengarahkan manusia ke jenjang akhlak yang luhur dan 

meluruskan perbuatan manusia di bawah pancaran sinar petunjuk Allah SWT, 

menuju keridhaan-Nya, sehingga selematlah manusia dari pikiran-pikiran dan 

perbuatan-perbuatan yang keliru dan menyesatkan.
26
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Kehadiran sinetron memberikan kesan positif bagi penontonnya, 

karena sinetron tersebut menunjukkan moralitas agama dan keluhuran budaya 

bangsa. Hal tersebut tercermin dari dialog-dialog yang memuat pengetahuan 

tentang agama secara substansial. Hal itu dilakukan dengan tujuan 

menunjukkan kebenaran yang selama ini menjadi permasalahan umat Islam, 

dan mengubah cara pandang mereka tentang Islam. Dampak positif yang 

ditimbulkan dengan munculnya sinetron tersebut berpengaruh terhadap 

perilaku keagamaan penonton. Mengingat sinetron tersebut menunjukkan dan 

memuat nilai - nilai kehidupan.
27

 

 

B. Kajian Terdahulu 

1. Iqbal Pandapotan Siregar, “Pengaruh Menonton Program Berita Islami 

Masa Kini Di Trans TV Terhadap Pengetahuan Keagamaan Siswa SMAN 

10 Pekanbaru”, skripsi, Univesitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 

2016. Adapun tujuan dan kegunaan penelitian ini adalah untuk megetahui 

ada atau tidak dan seberapa besar antara pengaruh menonton program 

beriman terhadap pengetahuan keagamaan. Teori yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah teori kultivasi dan Uses and gratifications. Menurut 

teori kultivasi, televisi sangat berpengaruh pada diri seseorang setelah 

menonton sebuah tayangan. Sedangkan menurut teori Uses and 

gratifications, bahwasannya pengguna masyarakat secara aktif memilih 

media yang dipakai dan media yang digunakannya dapat memberikan 

servis/gratifikasi terhadap tujuan yang akan dicapai. Metode penelitian 

yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif, dengan teknik pengumpulan 

data menggunakan angket atau kuisoner. Dalam penelitian ini yang 

menjadi sampelnya adalah siswa kelas x SMAN 10 Pekanbaru yang 

berjumlah 100 orang, dari total keseluruhan populasi 400 orang. Hasil 

penelitian yang telah dilakukan diketahui bahwa terdapat pengaruh yang 

signifikan antara menonton program berita islami masa kini di Trans TV 

                                                             
27
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terhadap pengetahuan keagamaan siswa SMAN 10 pekanbaru. Hal ini 

dapat dilihat dari hasil nilai pengaruh menonton program berita islami 

masa Kini di Trans TV terhadap pengetahuan keagamaan siswa SMAN 10 

Pekanbaru, Dengan hasil thitung>ttabel (3.357>1,97) yang berarti Ha 

diterima dan Ho ditolak.
28

 

2.  Hermansyah, “Pengaruh Tayangan Ftv Di Sctv Terhadap Akhlak Siswa 

Di SMA 09 Pekanbaru”, skripsi, Univesitas Islam Negeri Sultan Syarif 

Kasim Riau, 2014. Dalam kajian ini yang menjadi permasalahan pada 

penelitian ini adalah dapat disimpulkan bahwa pengaruh Tayangan FTV di 

SCTV terhadap Akhlak Siswa Di SMA 09 Pekanbaru.Jl. Semeru 12 

Pekanbaru. Metedologi pada penelitian ini adalah mencakup lokasi 

penelitian di SMAN 09 Pekanbaru. Subjek siswa kelas XI SMAN 09 

Pekanbaru, dan objeknya pengaruh tayangan FTV di SCTV terhadap 

akhlak siswa di SMAN 09 Pekanbaru. Sedangkan populasi dan sampel 

penelitian adalah seluruh siswa kelas XI jurusan IPS (XI IPS 1, XI IPS 2, 

XI IPS 3). Dari 25 siswa, selanjutnya teknik pengumpulan data 

menggunakan observasi, angket dan dokumentasi setelah terkumpul data. 

Selanjutnya di teknik analisa data menggunakan metode deskriptif 

kuantitatif dan persentase dengan menggunakan table. Dengan 

menggunakan teknik random sampling menggunakan rumus slovin yaitu 

dari jumlah populasi tersebut dengan tingkat kelonggaran ketidaktelitian 

sebesar 10%. Setelah angket di sebarkan dan data terkumpul, selanjutnya 

di analisa, maka hasil penelitian ini adalah sangat mempunyai pengaruh 

dengan jumlah nilai 90,09%.
29

 

Sedangkan yang membedakan penelitian penulis dengan penelitian 

sebelumnya adalah Program Tayangan Kuasa Ilahi serta lebih menekankan 

pada Pengaruh Perilaku Keagamaan Ibu Rumah Tangga RT 04 RW 10 

Kelurahan Sidomulyo Barat Kota Pekanbaru setelah menonton tayangan 
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Kuasa Ilahi tersebut. Adapun tujuan dan kegunaan penelitian ini adalah untuk 

megetahui ada atau tidak dan seberapa besar antara pengaruh tayangan Kuasa 

Ilahi terhadap perilaku keagamaan ibu rumah tangga. Dengan metode 

penelitian kuantitatif. Populasi sadalah 130 KK, sementara sampel yang 

diambil dengan menggunakan rumus slovin dengan tingkat kelonggaran 10 % 

adalah 57 KK. Dan teknik pengambilan sampel adalah proposive sampilng 

yaitu diambil berdasarkan  ibu rumah tangga RT 04 RW 10 Kelurahan 

Sidomulyo Barat yang mengetahui dan menonton tayangan Kuasa Ilahi. 

Selanjutnya teknik pengumpulan data penyebaran angket yang diukur dengan 

Skala Likert. Selanjutnya teknik analisis data yaitu analisis korelasi product 

moment dan analisis regresi linear sederhana. 

 

C. Defenisi Konsepsional Dan Operasionalisasi Variabel. 

1. Defenisi Konsepsional 

Dalam penelitian, seorang peneliti menggunakan istilah yang khusus 

untuk menggambarkan secara tepat fenomena yang hendak diteliti. Inilah yang 

disebut konsep, menurut Bungin (Rachmat Kriyantono : 2006) mengartikan 

konsep sebagai generalisasi dari sekelompok fenomena tertentu yang dapat 

dipakai untuk menggambarkan berbagai fenomena yang sama.
30

 

Sesuai dengan masalah dalam penelitian ini, yang akan dicari adalah 

pengaruh tayangan Kuasa Ilahi di MNC TV terhadap perilaku keagamaan ibu 

rumah tangga RT 04 RW 10 Kelurahan Sidomulyo Barat Kota Pekanbaru. 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua variabel, yaitu variabel 

pengaruh (variabel X) dan variabel terpengaruhi (variabel Y). 

a. Variabel Pengaruh/Independent (Tayangan Kuasa Ilahi di Mnc TV– 

Variabel X) 

Variabel pengaruh/bebas adalah variabel yang menjadi sebab 

berubahnya atau timbulnya variabel terikat.
31

 Variabel pengaruh dalam 

penelitian ini adalah Tayangan Kuasa Ilahi di MNC TV. 

                                                             
30

 Rachmat Kriyantono, Teknik Praktis Riset Komunikasi, (Jakarta : Kencana 

Prenadamedia Group, 2006), hal.17. 
31

 Muhammad Idrus, Metode Penelitian Ilmu Sosial, (Yogyakarta : Erlangga, 2009), 

hal.79. 
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b. Variabel Tergantung/Dependent (Perilaku Keagamaan – Variabel Y) 

Variabel tergantung merupakan variabel yang dipengaruhi atau 

yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Variabel tergantung 

dalam penelitian ini adalah perilaku keagamaan ibu rumah tangga di RT 

04 RW 10 Kelurahan Sidomulyo Barat Kota Pekanbaru. 

2. Operasionalisasi Variabel 

Untuk menjelaskan variabel dalam penelitian ini, berikut akan 

digambarkan melalui operasional variabel dibawah ini : 

Tabel 2.1 

Operasional Variabel 

 

Variabel  Indikator Skala 

Variabel X –  

Tayangan 

Kuasa Ilahi 

1. Pengetahuan mengenai tayangan 

Kuasa Ilahi di MNC TV. 

2. Frekuensi menonton tayangan 

Kuasa Ilahi di MNC TV. 

3. Durasi Menonton tayangan Kuasa 

Ilahi di MNC TV. 

4. Kandungan Nilai Keagamaan dan 

perilaku keagamaan dalam tayangan 

Kuasa Ilahi di MNC TV. 

5. Tayangan Kuasa Ilahi sebagai 

hiburan  

Likert digunakan 

untuk mengukur sikap 

seseorang tentang 

suatu objek sikap. 

5 : Sangat Setuju 

4 : Setuju 

3 : Cukup Setuju 

2 : Tidak Setuju 

1 : Sangat Tidak 

Setuju 

Variabel Y-

Perilaku 

Keagamaan Ibu 

Rumah Tangga 

1. Kognitif: 
32

 

a. Mengajarkan untuk Tidak 

bersifat iri hati. 

b. Mengajarkan untuk selalu 

bersyukur 

c. Mengajarkan untuk tidak 

bersifat sombong 

d. Mengajarkan ikhlas dalam 

Likert digunakan 

untuk mengukur sikap 

seseorang tentang 

suatu objek sikap.  

5 : Sangat Setuju 

4 : Setuju 

3 : Cukup Setuju 

2 : Tidak Setuju 

                                                             
32

 Ardianto, Elvinaro dkk. Komunikasi Massa Suatu Pengantar Edisi Revisi, (Bandung: 

Simbiosa Rekatama Media, 2014) hal. 50 
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beribadah. 

e. Mengajarkan untuk sopan 

santun kepada orang tua 

f. Mengetahui bahwa syirik adalah 

dosa besar. 

1. Afektif : 

a. Sabar menghadapi setiap cobaan 

hidup. 

b. Merasa untuk tidak bersifat kikir 

c. Selalu berprasangka baik kepada 

orang lain. 

2. Behavioral : 

a. Berhenti menggibah 

b. Tidak adu domba 

c. Peduli terhadap sosial dan 

silaturahmi baik dengan 

tetangga. 

d. Tidak berbuat dzalim dalam 

kehidupan. 

e. Berbuat adil. 

f. Pesan moral dan keagamaan 

dalam tayangan kuasa ilahi 

dapat dijadikan tuntunan dalam 

kehidupan. 

1: Sangat Tidak Setuju 

 

D. Hipotesis 

Secara etimologis hipotesis berasal dari kata hypo dan thesis. Hypo 

berarti kurang dan thesis berarti pendapat. Dari kedua kata itu dat diartikan 

bahwa hipotesis adalah pendapat yang kurang, maksudnya bahwa hipotesis ini 

merupakan pendapat atau pernyataan yang masih belum tentu kebenarannya, 

masih harus diuji lebih dahulu dan karena bersifat sementara atau dugaan 

awal.
33

 

 

                                                             
33

 Rachmat Kriyantono, Teknik Praktis: Riset Komunikasi (Jakarta: Kencana, 2006), 

hal.28. 
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Ha  : rxy ≠ 0 

Ha  : Ada pengaruh tayangan kuasa ilahi terhadap perilaku keagamaan 

Ho  : rxy = 0 

Ha : Tidak ada pengaruh tayangan kuasa ilahi terhadap perilaku 

keagamaan. 

Kaidah pengujian signifikansi : 

Jika thitung ≥ ttabel, maka Ho ditolak artinya signifikan dan thitung ≤ ttabel, Ho 

diterima artinya tidak signifikan dengan taraf signifikan: α = 0,005.
34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
34

 Riduwan dan Sunarto, Pengantar Statistika (Bandung: Alfabeta,2009), hal.99-101. 


