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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Teori  

Teori adalah sebuah sistem konsep abstrak yang mengindikasikan 

adanya hubungan diantara konsep-konsep tersebut yang membantu kita 

memahami sebuah fenomena sehingga bisa dikatakan bahwa suatu teori 

adalah suatu kerangka kerja konseptual untuk mengatur pengetahuan dan 

menyediakan suatu cetak biru untuk melakukan beberapa tindakan 

selanjutnya.
11

 

1. Teori Uses and Effects 

Teori uses and effects merupakan sintesis antara pendekatan uses 

and gratifications dan teori tradisional mengenai effects. Konsep use 

(penggunaan) merupakan bagian yang sangat penting atau pokok dari 

pemikiran ini karena pengetahuan mengenai penggunaan media yang 

menyebabkan, akan memberikan jalan bagi pemahaman dan perkiraan 

tentang hasil dari suatu proses komunikasi massa. Penggunaan media 

massa dapat memiliki banyak arti. Ini dapat berarti exposure yang semata-

mata menunjuk pada tindakan mempresepsi. Dalam konteks lain 

pengertian tersebut dapat menjadi suatu proses yang lebih kompleks, 

dimana ini t erkait harapan-harapan tertentu untuk dapat dipenuhi, fokus 

dari teori ini lebih kepada pengertian yang kedua. 

Maka teori uses and effects merupakan sebuah teori yang 

menjelaskan mengenai hubungan antara komunikasi massa yang 

disampaikan melalui media massa, yang menimbulkan sebuah effects bagi 

pengguna dari media massa tersebut. Contoh dari teori usess and effects 

dapat dilihat dari kebiasaan seseorang menonton atau mendengarkan 

media massa dalam keseharian seorang individu, misalnya kebiasaan 

orang menonton drama korea yang menimbulkan sebuah effects dari apa 

yang dilihat.
12
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 Narbuko dkk. Metodologi Penelitian. (Jakarta:Bumi Aksara,2008), 90. 
12
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Dalam uses and gratifications, penggunaan media pada dasarnya 

ditentukan oleh kebutuhan individu, sementara pada uses and effects, 

kebutuhan hanya salah satu dari faktor-faktor yang menyebabkan 

terjadinya penggunaan media. Harapan dan persepsi terhadap media, dan 

tingkat akses kepada media, akan membawa individu kepada keputusan 

untuk menggunakan atau tidak menggunakan isi media massa.
13

 

Asumsi dasar pada penggunaan media terhadap model uses and 

gratifications terbagi menjadi 3 variabel yaitu:
14

 

a. Jumlah waktu, dimensi ini menyajikan jumlah waktu yang digunakan 

dalam menggunakan media. 

b. Jenis isi media, dimensi ini menyajikan jenis isi media yang 

dipergunakan. 

c. Hubungan, dimensi ini menyajikan prihal hubungan antara individu 

konsumen media dengan isi media yang di konsumsi atau dengan 

media secara keseluruhan. 

Dalam penelitian ini prinsip dasar yang terkandung yaitu, dimana 

para pengguna media massa mendapatkan suatu effects setelah 

menggunakan media massa tertentu. Dengan demikian seorang dapat 

mengharapkan atau memperkirakan suatu kaitan erat antara pesan-pesan 

media dan reaksi audien. Demikian halnya pada program “I Look” di NET 

TV yang menayangkan salah satu model cantik yang life style dan 

memberikan suatu informasi dan edukasi yang baru terhadap khalayak. 

Pengetahuan tersebut akan membuat khalayak mampu mengambil 

pelajaran dan informasi dari program I Look dan otomatis menerima 

effects setelah menggunakan atau menonton program tersebut. 

2. Komunikasi Massa  

Dalam komunikasi massa, media adalah alat yang dapat 

menghubungkan antara sumber dan penerima yang sifatnya terbuka, 

dimana setiap orang dapat melihat, membaca dan mendengar.
15
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Definisi komunikasi massa yang paling sederhana di kemukakan 

oleh Bittner yakni: komunikasi massa adalah pesan yang dikomunikasikan 

melalui media massa pada sejumlah besar orang (mass communication is 

messages communicated through a mass medium to a large number of 

people). Dari definisi tersebut dapat diketahui bahwa komunikasi massa 

itu harus menggunakan media massa. Media komunikasi yang termasuk 

media massa adalah: radio siaran dan televisi, keduanya dikenal sebagai 

media elektronik; surat kabar dan majalah, keduanya disebut sebagai 

media cetak; serta media film. Film sebagai media komunikasi massa 

adalah film bioskop.
16

 

a. Karakter Komunikasi Massa  

Komunikasi massa memiliki beberapa karakter diantaranya:  

1. Bersifat umum 

2. Komunkasinya bersifat umum dan heterogen 

3. Pesan diterima secara serentak diwaktu yang sama dan dan bersifat 

sekilas.  

4. Komunikasi mengutamakan isi ketimbang hubungan 

5. Komunikasi bersifat satu arah 

6. Stimulasi alat indra terbatas 

7. Umpan balik tertunda dan tidak langsung. 
17

 

b. Fungsi Komunikasi Massa  

Komunikasi massa memiliki beberapa fungsi yaitu:  

1.  Informasi  

Fungsi memberikan informasi ini diartikan bahwa media 

massa adalah penyebar informasi bagi pembaca, pendengar dan 

pemirsa. Berbagai informasi dibutuhkan kalayak media massa yang 

bersangkutan sesuai dengan keinginanya.  

                                                                                                                                                                       
15
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2. Pendidikan  

Media massa merupakan sarana pendidikan bagi 

khalayaknya. Karena media massa banyak menyajikan hal-hal 

yang sifatnya mendidik, yang dilakukan media massa melalui 

pengajaran nilai, etika serta aturan-aturan yang berlaku kepada 

pemirsa dan pembaca.  

3. Persuasi (Mempengaruhi)  

Media massa dapat mempengaruhi khalayak yang bersifat 

pengetahuan, perasaan maupun tingkah laku. 
18

 

c. Efek Komunikasi Massa  

Komunikasi merupakan suatu kegiatan penyampaian pesan dari 

seseorang komunikator kepada komunikan dimana komunikan akan 

memberikan umpan balik kepada komunikator sebagai umpan balik 

atau tanggapan dari pesan yang diterimanya, komunikasi dapat berupa 

komunikasi internal merupakan sebuah komunikasi yang dilakukan 

sebuah individu terhadap dirinya sendiri mengenai apa yang hendak 

dilakukan. 

Menurut Steven M. Chaffle, Efek media massa dapat dilihat 

dari beberapa pendekatan. Pendekatan pertama yaitu efek media massa 

yang berkaitan dengan pesan atau media itu sendiri. Pendekatan kedua 

yaitu dengan melihat jenis perubahan sikap, perasaan dan perilaku atau 

komunikasi massa yang berupa perubahan sikap, perasaan dan perilaku 

atau dengan istilah lain dikenal dengan sebagai perubahan Kognitif, 

Efektif, dan Behavioral. 
19

 

1. Efek Kognitif  

Efek kognitif adalah akibat yang timbul pada diri 

komunikan yang sifatnya informatif bagi dirinya. Dalam efek 

kognitif ini akan dibahas tentang bagaimana media massa dapat 
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membantu khalayak dalam mempelajari informasi yang bermanfaat 

dan mengembangkan keterampilan kognitifnya. Melalui media 

massa, kita memperoleh informasi tentang benda, orang atau 

tempat yang belum pernah kita kunjungi secara langsung. 

2. Efek Efektif  

Efek ini kadarnya lebih tinggi daripada efek kognitif, tujuan 

dari komunikasi massa bukan sekedar memberitahu khalayak 

tentang sesuatu, tetapi lebih dari itu, khalayak diharapkan dapat 

turut merasakan perasaan iba, terharu, sedih, gembira, marah dan 

sebagainya.  

Adapun faktor yang mempengaruhi intensitas emosional 

pesan dari media massa adalah sebagai berikut: 

a. Suasana emosional, respon individu terhadap sebuah film atau 

sinetron televisi akan mempengaruhi emosional khalayak.  

b. Skema kognitif, adalah naskah yang ada di fikiran individu 

yang menjelaskan alur peristiwa. 

c. Suasana terpaan, perasaan individu setelah menerima terpaan 

informasi dari media massa.  

3. Efek Behavioral 

Efek behavioral merupakan akibat yang timbul pada diri 

khalayak dalam bentuk prilaku, tindakan, atau kegiatan. Dampak 

sosial media massa secara pasti mempengaruhi pemikiran dan 

tindakan khalayak. Bukti sederhana terjadi pada seorang remaja 

laki-laki yang mengenakan topi seperti yang dipakai aktor dalam 

suatu tayangan komedi televisi. Anak anak lainnya pun dengan 

segera menirunya. Budaya, sosial dan politik dipengaruhi oleh 

media. 
20

 

3. Pengaruh  

Pengaruh adalah salah satu elemen dalam komunikasi yang sangat 

penting untuk mengetahui berhasil tidaknya komunikasi yang kita 
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inginkan. Pengaruh bisa terjadi dalam bentuk perubahan pengetahuan 

(knowledge), sikap (attitude), dan prilaku (behavior).
21

  

Pengaruh dalam tinjauan psikologi adalah daya yang ada atau 

timbul dari (sesuatu orang, atau benda) yang ikut membentuk watak, 

kepercayaan atau perbuatan seseorang.
22

 Sekarang ini, penyebaran 

informasi dan pengiriman pesan-pesan sudah semangkin mudah yaitu 

salah satunya dengan pesawat televisi. Jadi dalam hal ini, tidak dapat di 

pungkiri lagi bahwasanya televisi merupakan gudang informasi dan 

sesuatu wadah tempat pembelajaran bagi manusia yang juga penanaman 

nilai yang terus menerus. 

4. Menonton  

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia (2007), menonton adalah 

melihat pertunjukan gambar hidup.  Sardji mengatakan bahwa menonton 

adalah suatu proses yang  disadari atau tidak disadari dimana menonton 

ditempatkan pada alam yang samar yang diharapkan pada tumpuan cahaya 

dan membantu menghasilkan ilusi diatas layar.
23

 

Suasana ini menimbulkan emosi pikiran dan perhatian manusia 

yang dipengaruhi oleh tayangan yang ditonton. Dari pendapat para 

beberapa ahli dapat disimpulkan bahwa menonton adalah suatu proses 

dimana individu, secara sadar atau tidak sadar merelakan diri untuk 

dipengaruhi oleh pertunjukan atau gambar hidup yang dilihatnya. 

5. Program  

Program berasal dari bahasa Inggris yaitu Programme atau 

program yang berarti acara atau rencana. Undang-undang penyiaran 

Indonesia tidak menggunakan kata program untuk acara tetapi 

menggunakan istilah “Siaran” yang didefinisikan sebagai pesan atau 

rangkaian pesan yang disajikan dalam berbagai bentuk. Dengan demikian, 
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pengertian program adalah segala hal yang ditampilkan stasiun penyiaran 

untuk memenuhi kebutuhan audiencenya.
24

 

Televisi memiliki program acara, yaitu:   

a. Buletin berita nasional, seperti: berita atau buletin berita regional yang 

dihasilkan stasiun-stasiun televisi swasta lokal. 

b. Liputan-liputan khusus yang membahas tentang berbagai masalah 

aktual secara lebih mendalam. 

c. Program-program acara olahraga, baik olahraga di dalam ataupun 

diluar ruangan, yang disiarkan langsung atau tidak langsung dari dalam 

negeri atau luar negeri. 

d. Program acara mengenai topik khusus yang bersifat informatif. 

Seperti: acara memasak (kuliner), berkebun, dan acara kuis.  

e. Acara drama, terdiri dari: sinetron, sandiwara, komedi, film dan lain 

sebagainya. 

f. Acara musik seperti konser musik pop, rock, dangdut, klasik dan lain 

sebagainya. 

g. Acara bagi anak-anak seperti film kartun 

h. Acara keagamaan, seperti: siraman rohani, acara Ramadhan, acara 

natal, dan lain sebagainya. 

i. Program acara yang membahas mengenai ilmu pengetahuan dan 

pendidikan. 

j. Acara bincang-bincang atau sering disebut talkshow.  

Ada beberapa elemen yang menentukan keberhasilan sebuah 

program televisi, yaitu: 

1. Pembawa acara. Pembawa acara diartikan sebagai seseorang yang 

bertanggung jawab menyampaikan informasi dengan baik dalam suatu 

acara. Pembawa acara harus mampu menguasai dan memahami seputar 

program acara. Seorang audien tentu akan memilih program yang 

menampilkan pembawa acara yang mereka sukai, seperti pembawa 
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acara yang suka menghibur, sopan, dan ramah sehingga termotivasi 

untuk menonton program tersebut.  

2. Durasi. Durasi diartikan dengan waktu yang dihabiskan dalam 

menonton suatu program televisi. Durasi juga berarti lama nya sesuatu 

berlangsung yang diukur dengan rentang waktu. Suatu program yang 

berhasil adalah program yang dapat bertahan selama mungkin. Ditinjau 

dari durasi atau lamanya program, suatu program itu terdiri atas 

program yang dapat bertahan lama (durable program) dan program 

yang tidak dapat bertahan lama (nondurable program). Kata kunci 

untuk mempertahankan selama mungkin suatu program adalah tidak 

boleh kehabisan ide cerita. 

3. Frekuensi. Frekuensi diartikan berapa kali atau seberapa sering 

seseorang menggunakan media. Frekuensi juga berkaitan dengan 

jumlah tayangan dalam suatu putaran waktu tertentu.  

4. Konten Acara. Isi dari program acara tersebut. Diartikan sebagai 

informasi yang disampaikan dalam sebuah program acara.
25

 

6. Program I Look 

Program I Look merupakan program yang bertemakan pernak 

pernik Fashion, acara ini pertama kali  dibawakan oleh model cantik dan 

smart Kimmy Jayanti namun sekarang tayangan I Look ini dibawakan oleh 

2 artis cantik yang bernama Karina Nadila, dan Agla Artalidia. 

I Look mengudara pertama kali pada 1 juni 2013. Acara ini tayang 

setiap hari Sabtu dan Minggu pukul 10.30 - 11.00 WIB dengan durasi 

selama 30 menit. Dalam tayangan I Look ini setiap minggunya 

memberikan tips yang bermanfaat dan dapat dijadikan acuan fashion bagi 

masyarakat indonesia. Gaya busana yang ditampilkan di program I Look 

sangat kekinian atau trendy.
26

 Dalam satu kali tayang yang berdurasi 30 

menit setiap minggu nya program I Look ini memberikan tips dan juga 

tantangan kepada artis yang di undang keacara tersebut. Tips yang di 
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tampilkan di program ini seperti tips berbusana, gaya rambut, tips 

membuat aksesoris, make up, tutorial hijab dan tips kecantikan lainnya 

yang dapat di aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari.  

7. Pengetahuan Fashion 

Pengetahuan merupakan hasil dari tahu, dan hal ini terjadi setelah 

orang melakukan pengindraan terhadap sesuatu objek tertentu. 

Pengindraan terjadi melalui panca indra manusia yaitu indra penglihatan, 

pendengaran, penciuman, raba, dan rasa. Pengetahuan atau kognitif 

merupakan domain yang sangat penting untuk terbentuknya tindakan 

seseorang (overt behavior). Pengetahuan (knowledge) adalah hasil tahu 

dari manusia terdiri dari sejumlah fakta dan teori yang memungkinkan 

seseorang untuk memecahkan masalah yang dihadapinya.  

Tingkat pengetahuan adalah tingkat seberapa dalam responden 

dapat menghadapi mendalami, memperdalam perhatian seperti 

sebagaimana manusia menyelesaikan masalah tentang konsep-konsep 

baru. Untuk mengukur tingkat pengetahuan seseorang secara rinci terdiri 

dari enam tingkatan:  

1. Tahu (know) 

Diartikasn sebagai mengingat sesuatu materi yang telah di 

pelajari sebelumnya. Termasuk pula mengingat kembali sesuatu yang 

spesifik dari seluruh bahan yang dipelajari atau rangsang yang telah 

diterima.  

2. Memahami (comprehension) 

Diartikan sebagai sesuatu untuk menjelaskan secara benar 

tentang objek yang diketahui dan dapat menginterpretasikan materi 

tersebut secara benar. Orang telah paham terhadap objek atau materi 

harus dapat menjelaskan, menyebutkan contoh, menyimpulkan, 

meramalkan, dan sebagainya terhadap objek yang dipelajari. 

3. Aplikasi ( aplication) 

Diartikan sebagai kemampuan untuk menggunakan materi yang 

telah dipelajari pada situasi kondisi sebenarnya (real), 
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4. Analisis  

Analisis adalah suatu kemampuan untuk menjabarkan materi 

atau suatu objek kedalam komponen-komponen, tetapi masih dalam 

satu struktur organisasi dan masih ada kaitannya antara satu dan 

lainnya.  

5. Evaluasi  

Evaluasi berkaitan dengan kemampuan untuk melakukan 

justifikasi atau penilaian terhadap suatu materi objek. 
27

 

Secara khusus dapat dikatakan Fashion adalah gaya berpakaian yang 

digunakan setiap hari oleh seseorang, baik itu dalam kehidupan sehari-harinya 

ataupun pada saat acara tertentu dengan tujuan untuk menunjang penampilan. 

Atau definisi Fashion yaitu gaya berbusana yang populer dalam suatu budaya 

atau sebagai mode. Ada juga yang berpendapat bahwa fashion merupakan 

gaya berbusana yang menentukan penampilan dari seorang individu. Kata 

Fashion sendiri berasal dari bahasa Inggris yang dapat diartikan sebagai mode, 

model, cara, gaya ataupun kebiasaan. Saat ini fashion sangat erat hubungannya 

dengan gaya hidup. Gaya hidup seorang individu dapat dinilai dari bagaimana 

dia berpakaian. Seiring berjalannya waktu gaya hiduppun ikut menunjukan 

dan menentukan status sosial dan pekerjaan dari seorang individu. 

Fashion tidak haya berkaitan dengan gaya dalam berpakaian saja, akan 

tetapi berhubungan juga dengan gaya aksesoris, kosmetik, gaya rambut dan 

lain-lain yang dapat menunjang penampilan seseorang. Fashion itu 

berkembang seiring berjalannya waktu, seperti contohnya jika fashion di tahun 

2000 – an tentunya sangat berbeda dengan era yang sebelumnya. Di Era tahun 

2000 – an atau disebut juga dengan era Milenium para pencinta fashion 

dibebaskan untuk berekspresi sesuai dengan keinginan dan ke pribadiannya 

masing-masing. Seperti mencampurkan beberapa mode dari era yang 

sebelumnya dengan menggunakan sentuhan masa depan. Walaupun pada saat 

ini berbagai merek fashion terkenal mengeluarkan produk-produk yang sesuai 
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dengan musim maupun perbedaan tema, tapi pada akhirnya keputusan untuk 

bergaya tergantung pada para pemakai.
28

 

Jadi pengetahuan fashion adalah memahami bagaimana gaya 

berpakaian yang trandy dan moderen sehingga dapat di aplikasikan di dalam 

kehidupan sehari-hari. 

 

B. Kajian Terdahulu 

Ada beberapa kajian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini, 

diantaranya adalah penelitian oleh Nefi Lidya Maita dengan judul penelitian 

“Pengaruh Program Music Breakout NET Terhadap Pemenuhan 

Kebutuhan Informasi Musik Pop” Tahun 2017 Universitas Sultan Ageng 

Tirtayasa Banten tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaruh 

program breakout terhadap pemenuhan kebutuhan informasi musik pop pada 

mahasiswa Sendratasik UNITIRTA angkatan 2014-2016. Hasil dari penelitian 

yang di dapat bahwa program Breakout terhadap kebutuhan informasi musik 

pop memiliki hubungan yang kuat dan signifikan. Setelah dilakukan uji 

regresi dihasilkan persamaan Y = 17,078 + 0,564 X dengan hasil koefisien 

determinasi sebesar 37,3%, yang menandakan bahwa pemenuhan kebutuhan 

informasi musik pop dapat dipengaruhi dengan program musik Breakout NET, 

sedangkan sisanya disebabkan oleh faktor lain. Persamaan penelitian ini 

adalah sama-sama mengukur pengaruh program, sedangkan perbedaan 

penelitian ini terletak pada objek, subjek, dan teori. teori  yang penulis 

gunakan dalam penelitian ini yaitu teori usess and effect.
29

 

Penelitian yang sama lainnya atas nama Abuzar Gofari dengan judul 

“Pengaruh Menonton Tayangan Drama Korea Di Indosiar Terhadap 

Prilaku Imitasi Dikalangan Remaja Rw 06 Kelurahan Tuah Karya 

Kecamatan Tampan Pekanbaru” Tahun 2013 Universitas Islam Negeri 

Sultan Syarif Kasim Riau. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
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bagaimana pengaruh drama korea terhadap prilaku imitasi dikalangan remaja 

RW 06 kelurahan tuah karya pekanbaru, yaitu mengumpulkan data dan 

menguraikan secara menyeluruh dan diteliti sesuai dengan persoalan yang 

akan dipecahkan. Data akan diolah dalam bentuk tabel dan angka, kemudian 

dideskripsikan dalam bentuk kalimat untuk menentukan signifikan atau tidak 

signifikannya pengaruh tayangan drama korea terhadap prilaku imitasi 

dikalangan remaja RW 06 Kelurahan Tuah Karya Pekanbaru.  

Dari penelitian ini menunjukan pengaruh tayangan drama korea di 

indosiar terhadap prilaku imitasi dikalangan remaja RW 06 Kelurahan Tuah 

Karya Pekanbaru menunjukan hasil signifikan “jika dipersentasikan maka 

dapat dilihat dari tabel output regresi model summary yakni dari R squere 

dimana nilai R Squere adalah 0,419 atau 41,9%. Jadi ini menunjukan bahwa 

pengaruh tayangan drama korea terhadap prilaku imitasi dikalangan remaja 

Kelurahan Tuah Karya Pekanbaru sebesar 41,9%. Persamaan penelitian ini 

adalah sama-sama mengukur pengaruh tayangan, sedangkan perbedaan 

penelitian ini terletak pada objek, subjek, dan teori. teori  yang penulis 

gunakan dalam penelitian ini yaitu teori usess and effect.
30

 

Selain itu penelitian yang sama lainnya atas nama Afriani dengan judul 

“Pengaruh Acara Talkshow Dr. Oz Indonesia di Trans Tv terhadap Gaya 

Hidup Sehat Mahasiswa Jurusan Ilmu Komunikasi FDK UIN Suska 

Riau” Tahun 2016 Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh acara talkshow 

Dr. Oz Indonesia terhadap gaya hidup sehat mahasiswa komunikasi Fdk Uin 

Suska Riau. Hasil penelitian yang di dapat ialah diperoleh regresi yaitu Y 

=4.155 + 0.775 X dan diperoleh T hitung ≥ Ttabel atau 9.348 ≥ 1.671 dengan 

taraf signifikan 5%. Berdasarkan tabel coefficients bahwa Dr. Oz Indonesia 

berpengaruh signifikan terhadap Gaya Hidup Mahasiswa. Hasil analisis 

regresi diperoleh persamaan garis regresi sederhana Gaya Hidup Sehat 

Mahasiswa Komunikasi FDK UIN SUSKA Riau dipengaruhi oleh tayangan 
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acara talkshow Dr.Oz Indonesia. Jadi semangkin tinggi tingkat menonton 

acara talkshow Dr.Oz Indonesia maka semangkin meningkatkan Gaya Hidup 

Sehat mahasiswa Komunikasi FDK UIN SUSKA Riau. Persamaan penelitian 

ini adalah sama-sama mengukur pengaruh program, sedangkan perbedaan 

penelitian ini terletak pada objek, subjek, dan teori. teori  yang penulis  

gunakan dalam penelitian ini yaitu teori usess and effect.
31

 

 

C. Definisi Konseptual dan Operasional Variabel 

Konsep adalah penggambaran secara tepat fenomena yang hendak 

diteliti yakni istilah dan defenisi yang digunakan untuk menggambarkan 

secara abstrak kejadian, keadaan, kelompok atau individu yang menjadi pusat 

perhatian ilmu sosial. Dalam pengertian ilmiah, konsep harus memiliki kriteria 

yang tepat dalam menjelaskan variabel penelitian.
32

 Agar konsep tersebut 

dapat diteliti secara empiris, maka harus dioperasionalkan dengan 

mengubahnya menjadi variabel, adapun variabel yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Variabel Bebas (X) program I Look di NET TV  

a. Pembawa acara. Pembawa acara diartikan sebagai seseorang yang 

menguasai dan memahami seputar program acara. 

b. Durasi. Durasi diartikan dengan waktu yang dihabiskan dalam 

menonton suatu program televisi. 

c. Frekuensi. Frekuensi diartikan berapa kali atau seberapa sering 

seseorang menggunakan media. 

d. Format Acara. Sebuah perencanaan dasar dari suatu konsep acara 

televisi yang akan menjadi landasan kreativitas dan desain produksi 

yang akan terbagi dalam berbagai kriteria yang disesuaikan dengan 

tujuan dan target pemirsa acara tersebut. 
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e. Konten Acara. Isi dari program acara tersebut. Diartikan sebagai 

informasi yang disampaikan dalam sebuah program acara. 

2. Variabel Terikat (Y) pengetahuan Fashion siswa jurusan Tata Busana 

SMKN 04 Pekanbaru.  

a. Tahu :  perasaan tahu setelah menonton program tayangan I Look. 

b. Memahami : mengerti dan memahami setelah menonton program 

tayangan I Look. 

c. Aplikasi : mengolah informasi yang di dapat setelah menonton 

program tayangan I Look. 

d. Analisis : menjelaskan informasi setelah menonton program tayangan I 

Look. 

e. Evaluasi : penilaian setelah menonton program tayangan I Look. 

Dari penjelasan diatas variabel X dan variabel Y dapat digambarkan dalam 

tabel sebagai berikut: 

Tabel 2.1. 

 Operasionalisasi Variabel Pengaruh Program I Look di NET TV  

Terhadap Pengetahuan Fashion Siswa Tata Busana  

SMKN 04 Pekanbaru  
 

Variabel Indikator Deskriptor Skala pengukuran  

Varibel 

(X) : 

Program I  

Look di 

NET TV 

 

 

 

 

 

Pembawa 

Acara 

Pembawa acara 

memiliki kemampuan 

mengkomunikasikan 

informasi seputar dunia 

fashion dengan baik. 

 

Skala Likert 

a. Sangat Setuju 

(SS) 

b. Setuju (S) 

c. Cukup Setuju 

(CS) 

d. Tidak Setuju (TS) 

e. Sangat Tidak 

Setuju (STS) 
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Durasi  Lamanya waktu yang 

digunakan setiap kali 

menonton program I 

Look. 

Skala Likert 

a. Sangat Setuju 

(SS) 

b. Setuju (S) 

c. Cukup Setuju 

(CS) 

d. Tidak Setuju (TS) 

e. Sangat Tidak 

Setuju (STS) 

Frekuensi  Intensitas menonton  

program I Look. 

Skala Likert 

a. Sangat Setuju 

(SS) 

b. Setuju (S) 

c. Cukup Setuju 

(CS) 

d. Tidak Setuju (TS) 

e. Sangat Tidak 

Setuju (STS) 

 

Format Acara Perencanaan dasar dari 

suatu konsep acara 

dalam program I Look. 

Skala Likert 

a. Sangat Setuju 

(SS) 

b. Setuju (S) 

c. Cukup Setuju 

(CS) 

d. Tidak Setuju (TS) 

Sangat Tidak Setuju 

(STS) 

 

Konten Acara Konten atau isi dalam 

program I Look sudah 

sesuai 

Skala Likert 

e. Sangat Setuju 

(SS) 

f. Setuju (S) 

g. Cukup Setuju 

(CS) 

h. Tidak Setuju (TS) 

i. Sangat Tidak 

Setuju (STS) 

 

Variabel 

(Y) : 

Pengetahu

an fashion 

siswa Tata 

Busana 

Tahu  tahu setelah menonton 

program I Look. 

Skala Likert 

a. Sangat Setuju 

(SS) 

b. Setuju (S) 

c. Cukup Setuju 

(CS) 
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SMKN 04 

Pekanbaru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d. Tidak Setuju (TS) 

e. Sangat Tidak 

Setuju (STS) 

Memahami Mengerti dan 

memahami setelah 

menonton program I 

Look. 

Skala Likert 

a. Sangat Setuju 

(SS) 

b. Setuju (S) 

c. Cukup Setuju 

(CS) 

d. Tidak Setuju (TS) 

e. Sangat Tidak 

Setuju (STS) 

Aplikasi Mengaplikasikan 

pengetahuan yang 

didapat setelah 

menonton I Look. 

Skala Likert 

a. Sangat Setuju 

(SS) 

b. Setuju (S) 

c. Cukup Setuju 

(CS) 

d. Tidak Setuju (TS) 

e. Sangat Tidak 

Setuju (STS) 

Analisis Menjelaskan, memilah 

dan membedakan 

informasi setelah 

menonton program I 

Look. 

Skala Likert 

a. Sangat Setuju 

(SS) 

b. Setuju (S) 

c. Cukup Setuju 

(CS) 

d. Tidak Setuju (TS) 

e. Sangat Tidak 

Setuju (STS) 

 Evaluasi  Penilaian setelah 

menonton program I 

Look. 

Skala Likert 

a. Sangat Setuju 

(SS) 

b. Setuju (S) 

c. Cukup Setuju 

(CS) 

d. Tidak Setuju (TS) 

e. Sangat Tidak 

Setuju (STS) 
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Gambar 2.1 

Variabel Operasional 

       Variabel Independent (X)            Variabel Dependen (Y) 

Variabel X (Program  

I Look) 

a.  Pembawa Acara 

b. Durasi 

c.  Frekuensi   

d. Format acara  

e.  Konten Acara 

 

 Variabel Y 

(Pengetahuan 

Fashion) 

a. Tahu 

b. Memahami 

c. Aplikasi 

d. Analisis 

e. Evaluasi  

 

D. Hipotesis  

Hipotesis berasal dari kata Hypo = Kurang dari, dan Thesis = pendapat. 

Hipotesis merupakan suatu kesimpulan atau pendapat yang masih kurang. 

Kesimpulan yang masih kurang (proto conclusion) karena masih harus 

dibuktikan. 
33

 

Untuk membuktikan terdapat pengaruh atau tidaknya Pengaruh 

program I Look terhadap pengetahuan fashion siswa jurusan Tata Busana 

SMKN 04 Pekanbaru, maka perlu adanya hipotesis yang akan diuji yaitu:  

Ha :  Terdapat pengaruh yang signifikan antara program I Look 

terhadap pengetahuan Fashion siswa jurusan Tata Busana SMKN 

04 Pekanbaru. 

H0  :  Tidak ada pengaruh yang signifikan antara program I Look 

terhadap pengetahuan Fashion siswa jurusan Tata Busana SMKN 

04 Pekanbaru. 

Pada penelitian ini, menurut peneliti terdapat Ha yaitu ada pengaruh 

menonton program I Look di NET TV terhadap pengetahuan fashion siswa 

jurusan tata busana. 

  

                                                             
33 Tukiran Taniredja, Penelitian Kuantitatif,  (Bandung: Alfabeta, 2011), 24.  



 

 
26 

 


