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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Kerangka Teoritis 

1. Konsep Teori 

 Secara umumteori 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.
12

 

 Teori mempunyai peranan besar dalam riset,karena teori mengandung tiga 

hal:Pertama,teori adalah serangkaian proposisi antar konsep yang saling 

berhubungan. Kedua,teori menerangkan secara sistematis suatu fenomena 

social dengan menentukan hubungan antar konsep. Ketiga,teori menerangkan 

fenomena tertentu dengan Cara menentukan konsep mana yang berhubungan 

dengan konsep lainnya dan bagaimana bentuk hubungannya.
13

 

Teori membantu peneliti menemukan suatu kerangka konseptual untuk 

menjelaskan hubungan antara hasil penelitian yang pernah dilakukan 

sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan.
14

Penerapan pendekatan pada 

penelitian pengaruh menonton televisi ini adalah Teori Uses and 

Grafication.dan Teori S-O-R (Stimulus-Organism-Respon) 

 

2. Teori Uses and Grafication 

Herbert Blummer dan Elihu Katz merupakan orang pertama yang 

mengenalkan teori ini. Teori Uses and Grafications (kegunaan dan kepuasan) 

ini dikenalkan pada tahun 1974 dalam bukunya the Uses on Mass 

Communication: Curten Perspectives on Grafication Research. Teori Uses and 

                                                             
12Narbuko,cholid.dkk.2008.Metodologi Penelitian.(Jakarta:bumi aksara),hlm 90 
13Rachmat Kriyantono,Ph.D.200.Teknik Praktis Riset Komunikasi.(Jakarta:kencana)hlm.43 
14Narbuko,cholid.dkk.2008.metodologi penelitian.jakarta:kencana) hlm. 85 
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Grafications milik Blummer dan Katz ini mengatakan bahwa pengguna media 

memainkan peran aktif untuk memilih dan menggunakan media tersebut. 

Dengan kata lain, pengguna media adalah pihak yang aktif dalam proses 

komunikasi.pengguna media berusaha untuk mencari sumber media yang 

paling baik didalam usaha memenuhi kebutuhannya.artinya teori Uses and 

Grafications mengasumsikan bahwa pengguna mempunyai pilihan alternative 

untuk memuaskan kebutuhannya.
15

 

Kebutuhan individual dikategorisasikan sebagai berikut:
16

 

a. Kebutuhan Kognitif adalah kebutuhan yang berkaitan dengan 

pemenuhan informasi,pengetahuan dan pemahaman mengenai 

lingkungan.kebutuhan ini juga didasarkan pada hasrat untuk memahami 

dan menguasai lingkungannya juga memuaskan rasa penasaran dan 

dorongan untuk peyelidikan. 

b. Kebutuhan Afektif ialah kebutuhan yang berkaitan dengan peneguhan 

pengalaman pengelaman yang estetis,menyenangkan dan emosional. 

c. Kebutuhan Pribadi secara Integratif,kebutuhan yang berkaitan dengan 

peneguhan kredibilitas,kepercayaan,stabilitas,dan status individual.Hal-

hal tersebut diperoleh dari Hasrat harga diri. 

d. Kebutuhan Sosial secara Integratif ialah kebutuhan yang berkaitan 

dengan upaya menghindarkan tekanan,ketegangan,dan hasrat 

keanekaragaman. 

Uses and Gratifications juga menjelaskan bagaimana orang 

memlih sebuah media untuk memenuhi kebutuhannya.menurut teori ini 

orang menggunakan media karena beberapa alasan yaitu:
17

 

a. Fungsi pengawasan atau Pengamatan (Surveillance).Media 

menyediakan fungsi pengawasan dan pengamatan tentang 

informasi yang dibutuhkan oleh khalayak. 

                                                             
15Nurudin,2006.Pengantar Komunikasi Massa,(Jakarta :PT Raja Grafindo Persada), hlm 191-192 
16Onong Uchajana,effendi,2003.Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek,cetakan kesembilan belas(bandung:PT 

Remaja Rosdakarya), hlm 293 
17Ibid,hlm 295 
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b. Fungsi Pengalihan atau Hiburan (Diversion/entertainment).media 

digunakan sebagai stimulasi relaksi dan pelepasan emosi. 

c. Fungsi Personal. Media digunakan untuk menciptakan integritas 

personal seorang individu seperti meningkatkan kepercayaan 

diridan kredibilitasnya. 

d. Fungsi Hubungan Sosial (Social Relationship).Media digunakan 

agar individu bisa meningkatkan hubungan social dengan orang 

lain misalnya sebagai bahan pembicaraan ketika berintteraksi 

dengan orang lain. 

 

Inti Teori Uses and Grafications adalah khalayak pada dasar nya 

menggunakan media Massa berdasarkan motif motif tertentu. Media dianggap 

berusaha memenuhi motif khalayak. Jika motif ini terpenuhi kebutuhan 

khlayak terpenuhi. dan pada akhirnya media yang mampu memenuhi 

kebutuhan khalayak disebut media yang Efektif.
18

 

Dan Motif-motif itulah yang mempengaruhi penggunaan media massa 

televisi yaitu motif-motif yang mendorong seseorang ingin menggunakan atau 

menyaksikan acara tersebut. Anggota khalayak (ibu rumah tangga) dianggap 

secara aktif menggunakan media untuk memenuhi kebutuhannya. Karena 

penggunaan media hanyalah salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan 

psikologis, efek media dianggap sebagai situasi ketika kebutuhan itu 

terpenuhi. 

Sesuai pendekatan Uses and Gratifications,bahwa biasanya pengguna 

masyarakat secara aktif memilih media yang dipakai dan media yang 

digunakannya dapat memberikan servis/Gratifikasi terhadap tujuan yang akan 

dicapai.
19

 

Jika kebutuhan khalayak seperti dijelaskan dalam teori Uses and 

Gratifications dapat terpenuhi dengan menggunakan Media Massa,maka akan 

timbul kepuasan (Grafications) dalam diri khalayak tersebut.setiap khalayak 

                                                             
18

Rachmat Kriyantono,Ph.D.200.Teknik Praktis Riset Komunikasi.(Jakarta:kencana),hlm 208 
19

Rakhmat,jalaludin,2005.Psikologi Komunikasi:edisi revisi,(bandung :remaja Rosdakarya),hlm 56 
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akan selalu mencari kepuasan dalam dirinya sehingga khalayak akan selalu 

mencari kepuasan dalam dirinya sehingga khalayak akan selalu menggunakan 

media massa tersebut untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya.
20

 

Media televisi mempengaruhi persepsi khalayak (ibu rumah tangga). 

Apakah media televisi tersebut dapat memenuhi motif dan keinginan khalayak 

(ibu rumah tangga), sehingga khalayak merasa puas setelah menggunakan atau 

menyaksikan tayangan kuliner tersebut. Perbedaan motif dalam melihat suatu 

acara televisi menimbulkan efek yang berbeda-beda. 
21

 

Sesuai dengan efek media, tayangan kuliner di televisi menimbulkan efek 

kognitif, efek afektif dan efek behavioral. Efek kognitif berupa kemampuan 

ibu rumah tangga untuk menyerap dan memahami acara yang ditayangkan 

ditelevisi (tayangan kuliner) yang melahirkan pengetahuan bagi pemirsa (ibu 

rumah tangga). Efek afektif timbul bila ada perubahan pada apa yang 

dirasakan, disenangi dan dibenci khalayak.  

Efek behavioral berupa proses tertanamnya nilai-nilai yang ditayangkan di 

televisi yang diterapkan dalam kehidupan. Secara rinci efek behavioral berupa 

pengaruh yang timbul dalam diri khalayak (ibu rumah tangga) dalam bentuk 

perilaku, tindakan atau kegiatan.  

Setelah menonton tayangan kuliner di televisi, ibu rumah tangga akan 

mengetahui informasi yang beragam tentang kuliner (efek kognitif) dan 

merasatimbul perubahan yang dirasakan (efek afektif), dan muncul berupa 

pengaruh dalam diri khalayak berupa perilaku dan tindakan yang akan 

dipraktekkan sehari hari mengenai apa yang telah disaksikannya di televisi. 

Inti Teori Uses and Grafications adalah khalayak pada dasar nya 

menggunakan media Massa berdasarkan motif motif tertentu. Media dianggap 

berusaha memenuhi motif khalayak. Jika motif ini terpenuhi kebutuhan 

                                                             
20Rachmat Kriyantono,2006.Teknik Praktis Riset Komunikasi (Jakarta:kencana), hlm 22 
21

Rachmat Kriyantono,Ph.D.200.Teknik Praktis Riset Komunikasi.(Jakarta:kencana) 
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khlayak terpenuhi. dan pada akhirnya media yang mampu memenuhi 

kebutuhan khalayak disebut media yang Efektif.
22

 

GAMBAR 1 

Model Uses and Gratifications 

Anteseden                 Motif          Penggunaan Media        Efek 

  Variable Individu             Personal        Hubungan       Kepuasan   

   Variable Lingkungan         Diversi   Macam Isi     Pengetahuan                      

      Personal Hubungan dengan 

         Identity   isi 

 

3. Teori S-O-R (Stimulus-Organism-Respon) 

 Teori ini lahir pada tahun 1930-an, Pengertian dari Stimulus-Organism-

Respon, ini semua berasal dari psikologi. Objek material dan psikologi 

komunikasi adalah sama yaitu manusia yang jiwanya meliputi komponen 

komponen sikap, opini, prilaku, kognisi, afeksi, konasi. Efek yang 

ditimbulkan adalah reaksi khusus terhadap stimulus khusus sehingga 

seseorang dapat mengharapkan kesesuaian antara pesan dan reaksi 

komunikan.  

 Prilaku dapat berubah hanya apabila stimulus (rangsang) yang diberikan 

benar benar melebihi dari stimulus semula. Stimulus yang dapat melebihi 

stimulus semula ini berarti stimulus yang diberikan harus dapat meyakinkan 

organisme ini.  

 Teori ini mendasarkan asumsi bahwa penyebab terjadinya perubahan 

prilaku tergantung kepada kualitas rangsang(stimulus) yang berkomunikaan 

dengan organisme. Elemen elemen dari model ini adalah pesan(stimulus), 

komunikan(organisme), efek(respon). Model S-O-R digambarkan sebagai 

berikut: 

 

 

                                                             
22

Rachmat Kriyantono,Ph.D.200.Teknik Praktis Riset Komunikasi.(Jakarta:kencana),hlm 208 
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GAMBAR II 

Model S-O-R 

   Stimulus                                                     Organisme: 

 Perhatian 

 Pengertian 

 penerimaan 

 

 

                                 Response: 

                                  Perubahan sikap 

   Proses diatas menggambarkan perubahan sikap dan bergantung kepada 

proses yang terjadi pada individu. Stimulus yang diberikan kepada organisme 

dapat diterima atau dapat ditolak, maka pada proses ini selanjutnya terhenti, ini 

berarti stimulus yang diberikan kepada organisme dapat dterima atau ditolak, 

maka pada proses selanjutnya terhenti. 

    Ini berarti stimulus tersebut tidak efektif dalam mempengaruhi organisme, 

maka tidak ada perhatian dari organisme, jika stimulus diterima oleh organisme 

berarti adanya komunikan dan perhatian dari organisme, dalam hal ini stimulus 

efektif dan ada reaksi. Langkah selanjutnya adalah jika stimulus telah 

mendapat perhatian dari organisme, kemampuan dari organisme inilah yang 

dapat melanjutkan proses berikutnya.  

   Pada langkah selanjutnya organisme dapat menerima secara baik apa yang 

telah diolah sehingga dapat terjadi kesediaan dalam mengubah sikap. Dalam 

perubahan sikap ini dapat dilihat bahwa sikap dapat berubah hanya jika 

rangsangan yang diberikan melebihi rangsangan pemula. Perubahan berarti 
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bahwa stimulus yang diberikan dapat meyakinkan organisme, dan akhirnya 

secara efektif dapat merubah sikap.
23

 

    Model ini juga menunjukkan bahwa komunikasi adalah proses aksi-

reaksi. Artinya model ini mengatakan kata kata verbal, isyarat non verbal, 

simbol-simbol tertentu akan merangsang orang lain untuk memberikan 

respon dengan cara tertentu. Pola S-O-R ini dapat berlangsung secara positif 

maupun negatif. Model inilah yang kemudian mempengaruhi suatu teori 

klasik komunikasi yaitu Hypodermic Needle atau teori jarum suntik. 

 Menurut Hostland, et al mengatakan bahwa proses perubahan prilaku pada 

hakekatnya sama dengan prose belajar. Proses perubahan prilaku tersebut 

menggambarkan proses belajar pada individual yang terdiri dari: 

1. Stimulus (rangsang) yang diberikan pada organisme dapat diterima atau 

ditolak. Apabila stimulus tersebut tidak diterima berarti stimulus itu tidak 

efektif mempengaruhi perhatian individu dan berhenti disini. Tetapi bila 

stimulus dterima oleh organisme berarti ada peerhatian dari individu dan 

stimulus tersebut efektif 

2. Apabila stimulus telah mendapat perhatian dari organisme (diterima) 

maka ia mengerti stimulus ini dan dilanjutkan kepada proses berikutnya 

3. Setelah itu organisme mengolah stimulus tersebut sehingga terjadi 

kesediaan untuk bertindak demi stimulus yang telah diterimanya 

(bersikap). 

4. Akhirnya dengan dukungan fasilitas serta dorongan dari lingkungan maka 

stimulus tersebut mempunyai efek tindakan dari individu tersebut 

(perubahan prilaku). 

 

 Pendekatan teori S-O-R lebih mengutamakan cara cara pemberian imbalan 

yang efektif agar komponen konasi dapat diarahka pada sasaran yang 

dikehendaki. Sedangkan pemberian informasi penting untuk dapat 

                                                             
23

Efendy, onong uchjana.2003.ilmu teori dan filsafat komunikasi.(bandung:citra aditia bakti) 
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berubahnya komponen kognisi. Komponen kognisi itu merupakan dasar 

untuk memahami dan mengambil keputusan agar dalam keputusan 

terjadinya keseimbangan. Keseimbangan inilah yang merupakan sistim 

dalam menentukan arah dan tingkah laku seseorang. Dalam penetuan arah 

itu terbentuk pula motif yang mendorong terjadinya tingkah laku tersebut. 

Dinamika tingkah laku disebabkan pengaruh internal dan eksternal. 

Dalam teori S-O-R, pengaruh eksternal ini dapat menjadi stimulus dan 

memberiakan rangsangan sehingga berubahnya sikap dan tingkah laku 

seseorang. Untuk keberhasilan dalam mengubah sikap sikap maka 

komunikator perlu memberikan imbalan atau hukuman. Dengan cara 

demikian penerima informasi akan mempersepsikannya sebagai suatu arti 

yang bermamfaat bagi dirinya dan adanya sanksi jika hak ini dilakukan atau 

tidak. Dengan sendirinya penguatan ini harus dapat dimengerti, dan diterima 

sebagai hal yang mempunyai efek langsung terhadap sikap. Untuk 

tercapainya ini perlu cara penyampaian yang efektif dan efisian.
24

 

4. Pengaruh Menonton Televisi 

   Kata Televisi berasal dari bahasa inggris,television.Kata tele 

diambil dari bahasa yunani yang berarti jauh,dan vision diambil dari 

bahasa Latin yang berarti pandangan atau pemandangan.
25

Televisi sebagai 

media Massa memiliki tiga fungsi utama yaitu sebagai media informasi 

(information),sebagai media pendidikan (education),dan sebagai media 

hiburan (entertainment).
26

 

Walaupun kebanyakan orang membeli televisi dengan tujuan.untuk 

mendapat hiburan melalui acara yang ditayangkan,namun mereka tetap 

mengharapkan di dalam hiburan tersebut terdapat unsur unsur pendidkan.27 

                                                             
24

Efendy, onong uchjana.2003.ilmu teori dan filsafat komunikasi.(bandung:citra aditia bakti) 
25Takariawan,chayadi,2009.Media Massa Virus Peradaban,(Jakarta:Tarbiyatuna), hlm 15 
26

Zamris,habib,2001.Penelitian Film Anak-anak di Televisi dalam Rangka Pembangunan Pendidikan Budi 

Pekerti Melalui Televisi,(Jakarta :jurnal Teknodi), hlm 7. 
27

Taktik Kartika Sari,2002.Pesan Pesan Budaya film anak dalam tayangan Televisi,(Jakarta :CV Eka Putra) hlm 

31 
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 Televisi sebagai Media Massa tentunya mempunyai pengaruh atau efek 

bagi siapa saja yang menontonnya.Donald K Robert mengungkapkan, ada 

yang beranggapan bahwa efek hanyalah perubahan prilaku manusia 

setelah diterpaan pesan media massa.karena fokusnya pesan,maka efek 

harus berkaitan dengan pesan yang disampaikan Media Massa.28 

  Menurut Steven M Chaffe,efek dari menonton televisi dapat dilihat 

dari tiga pendekatan.pendekatan pertama adalah efek dari media Massa 

yang berkaitan dengan pesan atau pun media itu sendiri, yang dapat 

diarahkan untuk kepentingan kelompok tertentu. Pendekatan kedua adalah 

dengan melihat jenis perubahan yang terjadi pada diri khalayak 

komunikasi massa yang berupa perubahan sikap,perasaan,dan prilaku atau 

dengan istilah lain dikenal sebagai perubahan Kognitif,Afektif,dan 

Behavioral. Pendekatan ketiga yaitu observasi terhadap khalayak 

(individu,kelompok,organisasi,masyarkat,atau bangsa)yang dikenai efek 

komunikasi massa.
29

 

a. Efek Kognitif  

  Efek Kognitif adalah akibat yang timbul pada diri seorang 

komunikan yang sifatnya informatif bagi dirinya. Dalam Efek Kognitif 

ini akan dibahas tentang bagaimana Media massa dapat membantu 

khalyak dalam mempelajari informasi yang bermemfaat dan 

mengembangkan keterampilan kognitifnya.Melalui Media massa,kita 

memproleh informasi tentang benda,orang,atau tempat yang belum 

pernah kita kunjungi sebelumnya.
30

 

  Efek Proposial Kognitif adalah bagaimana Media massa 

memberikan memfaat yang dikehendaki oleh masyarakat.bila televisi 

menyebabkan lebih mengerti tentang kreativitas memasak yang 

baik,maka televisi telah menimbulkan efek proposal kognitif.
31

 

 

                                                             
28Elvinaro,Ardianto,2007.Komunikasi Massa suatu Pengantar,(Bandung:Simbiosa Rekatama media ),hlm 49 
29Ibid,hlm.50 
30Elvinaro,Ardianto,2007.Komunikasi Massa suatu Pengantar,(Bandung:simbiosa Rekatama Media),hlm 52 
31Ibid,hlm 54 



20 
 

b. Efek Afektif  

Efek afektif adalah efek yang dihasilkan oleh Media massa yang 

mempengaruhi perasaan komunikannya. Perasaan itu bisa perasan 

iba,terharu,sedih,gembira,marah,dan sebagainya.Emosi tidak dapat diukur 

dengan air matapenonton. Kegembiraan juga tidak dapat diukur dengan 

tertawa keras ketika menyaksikan adegan lucu. 

Tetapi para peniliti telah berhasil menemukan faktor-faktor yang 

mempengaruhi intensitas rangsangan emosional pesan media 

massa.Faktor-faktor tersebut antara lain suasana emosional, skema 

kognitif, suasana terpaan, predisposisi individual, dan identifikasi 

khalayak.
32

 

c. Efek Behavioral  

 Efek behavioral merupakan akibat yang timbul pada diri khalayak 

dalam bentuk prilaku,tindakan, atau kegiatan.
33

 

5.  Efektifitas Menonton Televisi 

Televisi merupakan Jaringan komunikasi dengan peran seperti 

Komunikasi Massa yaitu satu arah, Menimbulkan keserempakan 

dan Komunikan bersifat Heterogen. Televisi merupakan Media massa 

yang berfungsi sebagai alat pendidikan, penerangan, dan hiburan. Selain 

itu sifat negatif TV adalah sepintas lalu, tidak terlalu dapat diterima 

dengan sempurna, dan menghadapi publik yang heterogen.  

Selain bisa menghibur, setiap kita menonton acara televisi kita dapat 

mendapatkan informasi atau mendapatkan suatu tambahan pengajaran 

sehingga menambah wawasan kita. atau jika kita menonton film, kita dapat 

belajar dan mengambil hikmah dibalik film tersebut. Porsi menonton yang 

baik sehari adalah sebagai berikut: 

 Usia 3-7 tahun        : 30 menit sehari 

 Usia 7-12 tahun      : 1 jam sehari 

                                                             
32Ibid,hlm.55 
33Ibid,hlm 56 
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 Usia 12-15 tahun    : 1 jam 30 sehari 

 Usia 16 tahun ketas : 2 jam sehari 

Dalam menonton kita Cuma dianjurkan menonton televisi sekitar dua jam 

dalam sehari itu saja sudah cukup
34

.Tayangan televisi dapat diartikan sebagai 

adanya suatu pertunjukan acara yang ditampilkan atau disiarkan melaui media 

Massa televisi. Tayangan tersebut bisa bersifat hiburan, informasi, ataupun 

edukasi seperti tayangan mengenai pendidikan. 

Untuk ibu ibu yang beraktivitas didalam ruangan biasanya bersantai 

dengan menghabis kan waktu dengan menonton di pagi hari dengan acara kuliner 

yang akan membuat lidah kita bergoyang untuk mencicipinya. Untuk itu disajikan 

lah acara yang tidak hanya menampilkan tentang kuliner saja akan tetapi dengan 

keindahan keindahan alam yang ada di indonesia yakni Ikon Kuliner Nusantara.
35

 

 Program Ikon Kuliner Nusantara ditayangkan setiap hari selasa pagi 

yaitu:mulai pukul 08.30-09.00.itu merupakan saat dimana ibu ibu rumah tangga 

sedang memasak, menyapu rumah,dan sambil menemani kegiatan nya tersebut 

disajikanlah tayangan yang akan menambah wawasan kita dalam mengetahui 

wisata kuliner yang ada di Indonesia.Walaupun acara ini mempunyai jamtayang 

dalam seminggu 1 kali yang ditayangkan setiap hari selasa pagi, namun mendapat 

respon yang baik dari pemirsa.  

Hal ini dapat diindikasikan dari feedback yang berupa kritik dan saran 

yang diterima. Dari data yang dilansir oleh acara TV Indonesia terungkap sebaran 

penonton “Ikon Kuliner Nusantara” mampu menembus hingga 10.0% dengan 

rating 1,0 poin.dan program ini termasuk baru muncul di pertelevisian Indonesia.36 

Bagi Pemirsa yang tidak sempat menyaksikan acara tersebut ,pemirsa bisa 

mengikuti akun media social  twitter ikon kuliner nusantara yaitu 

@ikonKuliner ,disitu pemirsa sebagai Follower @ikonKuliner bisa melihat 

informasi tentang daerah mana yang aka dituju serta menu menu apa saja 

                                                             
34

http://www.gen22.net/2013/12/tips-menonton-televisi-yang-efektif-dan.html 
35

Ikon Kuliner Nusantara.2016.http://www.jendelakuliner.com/inilah-30-ikon-kuliner-indonesia/ diakses pada 

tanggal 4 juni 2016 
36

Ikon Kuliner Nusantara.2016.http://www.jendelakuliner.com/inilah-30-ikon-kuliner-indonesia/ diakses pada 

tanggal 4 juni 2016 

http://www.jendelakuliner.com/inilah-30-ikon-kuliner-indonesia/
http://www.jendelakuliner.com/inilah-30-ikon-kuliner-indonesia/


22 
 

yang akan disajikan serta potensi potensi wisata apa saja yang ada di daerah 

tersebut. 

6. Program kuliner 

Program kuliner sebagai salah satu untuk mendapatkan informasi dunia 

memasak karena kemasan tayangan kuliner yang menarik dengan sajian 

masakan dan minuman yang disertai dengan penyampaian tips tips dunia 

dapur.
37

Tayangan yang saat ini cukup banyak menjamur ditelevisi adalah 

tayangan kuliner. 

Hampir setiap stasiun televisi menyajikan acara tersebut.Program 

Ikon kuliner nusantara di Trans TV merupakan salah satu bentuk program 

ketagori berita lunak (soft news) dokumenter yang didalamnya bertujuan untuk 

pembelajaran dan pendidikan namun disajikan dengan menarik,misalnya 

program yang dokumenter yang menceritakan mengenai suatu tempat,kehidupan 

atau sejarah seorang tokoh atau kehidupan atau sejarah suatu 

masyarakat.Program Ikon kuliner Nusantara tidak hanya menceritakan tentang 

kuliner,akan tetapi juga menceritakan sebuah kota, mulai darisejarah, arsitektur 

hingga budayanya,serta potensi potensi alam yang dimiliki dari daerah yang 

dikunjungi tersebut`. 

Bagi ibu rumah tangga yang sedang memasak atau melakukan kegiatan 

rumah sambil menonton acara tersebut dan mendapatkan referensi agar dapat 

mengkreasikan berbagai bahan masakan agar masakan yang disajikan tidak 

menoton.
38

 

Oleh karena itu hadirnya program Ikon Kuliner Nusantara dapat dijadikan 

untuk mendapatkan informasi tentang saja makanan khas yang ada didaerah 

Indonesia,serta referensi bagi pemirsa untuk mengkreasikan berbagai bahan 

masakan yang disajikan tidak menoton,dan menambah Inspirasi serta pengetahuan 

tentang kuliner. 

 

                                                             
37Sri Wahyuni,2012.Pengaruh tayangan kuliner di Televisi terhadap kreativitas memasak  ibu rumah tangga 

RT.02 RW 01 Kelurahan tuah Kecamatan Tampan.hlm 6 
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Gaya atau cara penyajian dokumenter sangat beragam dalam hal teknik 

pengambilan gambar,teknik editing,dan teknik pencintraannya,mulai dari yang 

sederhana hingga yang tersulit. Suatu program dokumenter adakalanya dibuat 

seperti sebuah film sehingga sering disebut film dokumenter.
39

Dengan demikian 

siaran yang ditampilkan tidak menoton,dengan menampilkan keindahan 

keindahan alam yang ada didaerah tersebut. 

 

7. Kreativitas 

Dalam KBBI, kreatif didefenisikan sebagai kemampuan untuk mencipta atau 

proses timbulnya ide baru. Pada intinya pengertian kreativitas adalah 

kemampuan seseorang untuk menciptakan sesuatu yang baru, baik berupa 

gagasan maupun karya nyata, dalam bentuk ciri-ciri aptitude maupun non 

aptitude, dalam karya baru maupun kombinasi dengan hal-hal yang sudah ada, 

dan semuanya relatif berbeda dengan yang sudah ada sebelumnya. Sebenarnya, 

ada banyak pengertian kreativitas, misalnya ada yang mengartikan kreativitas 

sebagai upaya melakukan aktivitas baru dan mengagumkan.
40

 

S.C.Utami Munandar Memberikan rumusan tentang kreativitas sebagai 

berikut: 

 Kemampuan untuk membuat kombinasi baru berdasarkan data informasi 

atau unsur-unsur yang ada. 

 Kemampuan untuk menemukan banyak kemungkinan jawaban terhadap 

suatu masalah di mana penekanannya pada kualitas, ketepatgunaan dan 

keragaman jawaban berdasarkan data dan informasi yang tersedia. 

 Kemampuan yang mencerminkan kelancaran, keluwesan dan orisinalitas 

dalam berfikir serta kemampuan untuk mengelaborasi suatu gagasan. 

                                                             
39

Morissan,M.A,2009. Manajemen Media Penyiaran  Strategi Mengelola Radio dan   

Televisi(Jakarta:Kencana),hlm 63 
40
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Dari berbagai definisi tentang kreativitas sebagaimana tersebut di atas, dapat 

ditarik kesimpulan bahwasanya perbedaan rumusan dan konsep yang 

dikemukakan tidak terlepas dari sudut pandang masing-masing individu, namun 

pada hakikatnya saling berkaitan meskipun penekanannya berbeda. Pada intinya 

definisi kreativitas tidak terlepas dari pribadi, proses, press dan produk, 

sebagaimana Rhodes menyebut keempat jenis definisi tentang kreativitas ini 

sebagai: “Four P’s of Creativity: person, process, press, product”. Dapat 

dijelaskan bahwa 4P ini saling berkaitan yaitu pribadi kreatif yang melibatkan diri 

dalam proses kreatif dan dengan dukungan dan dorongan (press) dari lingkungan, 

menghasilkan produk yang kreatif.  

Sedangkan pengembangan secara bahasa dapat diartikan sebagai 

proses/cara mengembangkan. Jadi, pengembangan kreativitas dapat dimaknai cara 

mengembangkan kemampuan untuk mendayagunakan segala potensi yang ada 

dalam diri individu melalui suatu proses dengan dukungan lingkungan yang 

kompromis, sehingga menghasilkan suatu yang baru, orisinal dan berbeda dari 

suatu yang telah ada sebelumnya meliputi sikap, pemikiran, ide dan hasil karya 

yang berguna bagi dirinya dan masyarakat.41 

 

B. Kajian Terdahulu 

Untuk dapat memenuhi penulisan skripsi yang prosedur dan mencapai 

target yang maksimal,dibutuhkan sebuah Kajian terdahulu. Kajian terdahulu 

memberikan gambaran tentang letak perbedaan antara penelitian yang dilakukan 

penulis dan penelitian yang pernah dilakukan oleh mahasiswa lain sebelumnya. 

Kajian terdahulu ini juga dimaksud kan untuk mempermudah penulis untuk 

melakukan peneliti karena sudah ada pedoman penelitian sebelumnya. 

Penelitian sebelumnya yang pendekati dengan penelitian yang penulis dilakukan 

adalah sebagai berikut: 

                                                             
41
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1. Skripsi yang berjudul “Pengaruh Tayangan Kuliner di Televisi terhadap 

Kreativitas Memasak Ibu Rumah tangga di RT.02 RW 01 Kelurahan 

Tuah Karya kecamatan Tampan.yang disusun oleh Sri Wahyuni pada 

tahun 2012  jurusan Ilmu Komunikasi ,Fakultas Dakwah dan Ilmu 

Komunikasi UIN SUSKA RIAU. 

2. Skripsi yang berjudul “Pengaruh Intensitas  Melihat Tayangan Kuliner di 

Televisi terhadap prestasi belajar Siswa SMK bidang boga di daerah 

istimewa Yogyakarta.yang disusun oleh Noor Prawita Sari pada tahun 

2009 jurusan pendidikan  Teknik Boga dan Busana,Fakultas teknik 

Universitas Yogyakarta. 

Dari penelitian atau skripsi diatasmasing masing mempunyai karakter 

yang berbeda,begitu juga dengan penelitian yang penulis lakukan.karakter 

tersebut yaitu dari segi media dan program. Penelitian yang pertama 

menggunakan Media televisi. Penelitian ini memakai semua program yang 

mencakup tayangan kuliner ,sedangkan saya hanya memakai satu program. 

Dan dari analisis yang dilakukan diperoleh pengaruh yang ditimbulkan 

tergolong cukup,dan peneliti mengambil satu program dengan tujuan program 

yang diteliti bisa mempengaruhi pemirsa untuk berkreasi serta menambah ilmu 

pengetahuan tentang wisata kuliner. Pemirsa tidak terlalu bingung antara 

menonton program yang satu dengan program lainnya yang tayangan nya 

berbeda beda. 

Penelitian kedua tidak jauh berbeda dengan sama-sama menggunakan 

media televisi dengan judul Pengaruh Intensitas Melihat Tayangan Kuliner di 

Televisi terhadap prestasi belajar Siswa SMK bidang boga.Ada 40 orang siswa 

yang melihat tayangan kuliner di televisi sebanyak 3 kali dalam seminggu 

(frekuensi) dan setiap kali melihat tayangan kuliner di televisi, ada 63 orang 

siswa yang melihat tayangan kuliner selama 30 menit. 

C. Konsep Operasional Variabel     

Definisi operasional menyatakan bagaimana operasi atau kegiatan 

dilakukan untuk memproleh data atau indikator yang menunjukkan konsep yang 
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dimaksud. Definisi inilah yang diperlukan dalam penelitian karena definisi ini 

menghubungkan konsep atau konstruk yang diteliti dengan gejala 

empirik.
42

Konsep operasional merupakan hasil pemikiran rasional yang bersifat 

kritis dalam memperkirakan kemungkinan hasil penelitian yang akan dicapai. 

 Pada dasarnya mengoperasionalkan konsep Sama dengan menjelaskan 

konsep konsep berdsarkan indikator indikatornya. Dengan kata lain,hasil dari 

mengoperasionalkan konsep ini adalah Variabel. Dinamakan variabel karena 

mempunyai variasi nilai yang dapat diukur. Nilai nilai inilah yang biasa disebut 

Indikator. Skala pengukuran adala untuk memberikan skor pada indikator.
43

 

Karena dalam penelitian ini mempunyai dua variabel,maka akan dijelaskan 

operasional dari variabel yang diteliti.  

1. Variabel Independen Menonton program Ikon Kuliner Nusantara di Trans TV.  

Menonton program Ikon Kuliner Nusantara adalah suatu aktivitas atau 

kegiatan Menggunakan mata untuk memandang atau memperhatikan, dan 

berusaha menggali informasi dari program Ikon Kuliner Nusantara yang 

ditayangkan di Trans TV. Ikon Kuliner Nusantara ditayangkan setiap selasa pagi 

mulai dari jam 08.30 - 09.00 WIB,  

Dalam hal ini yang ditunjukkan dengan indikator indikator sebagai berikut: 

a.  Motivasi penonton dalam menyaksikan program ikon Kuliner 

Nusantara di Trans TV. 

 Motivasi adalah: bentuk aktif dari motif, motiv sendiri bermakna 

sesuatu yang ada pada diri seseorang yang mendorong orang tersebut untuk 

bersikap dan bertindak guna mencapai tujuan tertentu, dalam Teori Uses and 

Grafitications dijelaskan bagaimana orang memilih sebuah media untuk 

memenuhi kebutuhannya berdasarkan motif motif tertentu. Media dianggap 

berusaha memenuhi motif khalayak.
44

 

                                                             
42Arikanto,suharsimi,2002.Prosedur Penelitian:suatu pendekatan praktek,(Jakarta :PT Rineka Cipta)hlm.78 
43Rachmat Kriyantono.2006.Teknik Praktis Riset Komunikasi(Jakarta;kencana) hlm.26 
44Ibid hlm.208. 
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Motivasi Menonton program ikon Kuliner Nusantara di Trans TV yaitu  

minat menonton, dam ketertarikan terhadap pesan. 

b. Intensitas penonton dalam menyaksikan program Ikon Kuliner 

Nusantara di trans TV. 

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia intesitas adalah keadaan 

tingkatan atau ukuran keseringannya.
45

Dalam teori kultivusi dijelaskan 

bahwa ada 2 tipe penonton televisi yang mempunyai karakteristik saling 

bertolak belakang yaitu yang pertama para pecandu/penonton fanatik adalah 

mereka yang menonton lebih dari 4 jam setiap harinya menonton televisi. 

Kelompok penonton ini sering juga disebut sebagai khalayak ”the television 

type“ yang kedua adalah penonton  biasa yaitu mereka yang menonton 

televisi 2 jam atau kurang dalam setiap harinya. intesitas dalam menonton 

Program Ikon Kuliner Nusantara di Trans TV yaitu: rutinitas menonton dan 

lama waktu menonton. 

 

c. Perhatian penonton dalam menyaksikan program Ikon Kuliner   

Nusantara di Trans TV. 

 Perhatian adalah adalah pemusatan tertentu pada aspek aspek 

tertentu.perhatian dapat juga diartikan pemrosesan secara sadar sejumlah 

kecil informasi yang tersedia. Informasi didapat dari penginderaa, ingatan 

maupun proses kognitif lainnya. Dalam sebuah teori Kultivusi dijelaskan 

bahwa televisi sangatlah berpengaruh pada diri seseorang setelah menonton 

senuah tayangan, besarnya pengaruh mampu tidak sadar akan disekililingnya 

hanya terfokus pada televisi.
46

 

2. Variabel Dependen (Kreativitas Memasak) 

Variabel dependen disebut juga variabel terikat,yakni variabel yang 

dipengaruhi oleh variabel lainnya dan sifatnya tidak dapat berdiri 
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sediri.47Dalam penelitian yang merupakan variabel Y adalah Kreativitas 

memasak ibu rumah tangga Desa Gunung Bungsu. Kreativitas Memasak 

adalah kemampuan untuk menciptakan ide ide baru dalam mengolah 

makanan. Menciptakan atau mengkombinasikan kan masakan. Salah satu 

teori tradisional yang sampai sekarang masih banyak dikutip ialah teori 

Wallas yang dikemukan dalam buku “The Art of Thought” yang 

menyatakan proses kreativitas meliputi 4 tahap yaitu tahap persiapan, tahap 

inkubasi (pengumpulan informasi), tahap iluminasi (timbulnya inspirasi) dan 

tahap verfikikasi (pengujian ide). Menurutnya bahwa prilaku kreativitas 

memerlukan kombinasi antara ciri ciri psikologis yang berinteraksi sebagai 

berikut: sebagai hasil berfikir konvegan atau intelegensi, manusia memiliki 

seperangkat unsur unsur mental. Pemikiran divergan mampu 

menggabungkan unsur-unsur yang tidak lazim dan tidak di duga.
48

Dalam 

Teori S-O-R dijelaskaan bahwa Prilaku dapat berubah hanya apabila 

stimulus (rangsang) yang diberikan benar benar melebihi dari stimulus 

semula. Stimulus yang dapat melebihi stimulus semula ini berarti stimulus 

yang diberikan harus dapat meyakinkan organisme ini. Teori ini 

mendasarkan kan asumsi bahwa penyebab terjadinya perubahan prilaku 

tergantung kepada kualitas rangsang(stimulus) yang berkomunikaan dengan 

organisme. Elemen elemen dari model ini adalah pesan(stimulus), 

komunikan(organisme), efek(respon).
49

 

Dalam hal ini indikator-indikator adalah sebagai berikut: 

a. Penonton berimajinasi dalam mengelolah masakannya agar lebih 

menarik 

b. Penonton melahirkan gagasan atau ide ide baru dalam masakan. 

c. Penonton berinovasi dengan masakannya. 

d. Penonton memiliki Sikap yang enerjik dan ulet dalam mengelolah 

makanan. 
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D. Hipotesis 

  Secara asal kata (etimologis) hipotesis berasal dari kata Hypo dan 

Thesis.Hypo berarti kurang dan tesis berarti pendapat.dari kedua kata itu dapat 

diartikan bahwa Hipotesis adalah pendapat atau pertanyaan yang masih belum 

tentu kebenarannya,masih harus diuji lebih dulu dan karena bersifat sementara 

atau dugaan awal.50  

Hipotesis juga merupakan pernyataan yang menjembatani dunia teori 

dengan dunia empiris.dalam merumuskan hipotesis pernyataan harus 

merupakan cerminan adanya hubungan antara 2 variabel atau lebih.51Maka 

hipotesis penelitian ini adalah bahwa menonton program Ikon Kuliner 

Nusantara di Trans TV berpengaruh signifikan terhadap kreativitas memasak 

ibu rumah tangga Desa Gunung Bungsu Kecamatan XIII Koto Kampar (Ha). 
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