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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Kerangka Teori 

Tujuan  ilmu  adalah  menjelaskan  fenomena–fenomena  alam. 

Penjelasan mengenai fenomena alam tersebut dinamakan teori. Oleh karena itu, 

tujuan dasar ilmiah ialah teori.
15

 

Agar pembahasan dapat dipahami maka diperlukannya penjelasan 

konsep-konsep yang berhubungan dengan permasalahan yang hendak diteliti, 

guna memberikan penjelasan dan informasi yang lebih akurat. Teori yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah Use Gratification. Khalayak dalam hal 

ini mempunyai kebutuhan kognitif, efektif integrative personal, integrative 

sosial maupun kebutuhan. 

1. Uses Gratification 

Use gratification dikemukakan oleh Herbert Blumer & Elihu Katz 

(1974) dalam buku The Use Of Mas Communicatio, Khalayak  dianggap  

secara  aktif  menggunakan  media  untuk  memenuhi kebutuhannya. Studi 

dalam bidang ini memusatkan perhatian pada penggunaan (uses) media untuk 

mendapatkan keputusan (gratification) atas kebutuhan seseorang. Oleh karena 

itu, sebagian besar perilaku khalayak akan dijelaskan melalui berbagai 

kebutuhan (needs) dan kepentingan individu. 

Esensi teori ini menjelaskan bahwa penonton, pendengar dan pembaca 

memilih dan menggunakan opsi berbagai media dan program untuk kepuasan 

mereka. Gambaran teori media ini berkaitan dengan khalayak aktif dan penuh 

perhatian ketika isi media menyampaikan sejumlah fungsi yang mereka 

percayai untuk sebuah nilai tambah atau sesuatu yang berharga.
16

 

Pada pendekatan ini, khalayak dituntut aktif terhadap segala sesuatu 

yang diperolehnya, dan media hanya sebagai sarana khalayak tersebut untuk 
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danKualitatif, (Bandung: Simbioasa Rekatama Media, 2011), 27. 
16
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mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Konsep dasar teori ini menurut 

pendirinya adalah meneliti asal mula kebutuhan secara psikologis dan sosial 

yang menimbulkan harapan tertentu dari media massa atau sumber - sumber 

lain yang membawa pada pola terpaan media yang berlainan yang 

menimbulkan pemenuhan kebutuhan dan akibat lain, barangkali termasuk juga 

yang tidak kita inginkan.
17

 

Jadi dari sumber yang berasal dari media tersebut apakah memberikan 

pengaruh terhadap khalayak yang mengonsumsinya, jika khalayak terpengaruhi 

oleh isi media tersebut maka media itu telah memberikan efek kepada khalayak 

yang menontonnya. 

Asumsi dasar teori Use and Gratificatin: (a) khalayak dianggap aktif; 

(b) dalam proses komunikasi, inisiatif untuk mengaitkan pemuasan kebutuhan 

dengan pemilihan media terletak pada khalayak; (c) media massa harus 

bersaing dengan sumber-sumber lain untuk memuaskan kebutuhan khalayak. 

Kebutuhan yang dipenuhi media lebih luas; (d) tujuan pemilih media massa 

disimpulkan dari data yang diberikan anggota khalayak; (e) penilaan tentang 

arti kultur dari media massa harus ditangguhkan sebelum terlebih dahulu 

meneliti orientasi khalayak.
18

 

Berdasarkan yang telah diuraikan diatas mengenai teori Uses and 

Gratifications, dapat diketahui bahwa teori tersebut mengasumsikan bahwa 

pengguna media, yaitu mahasiswa Pecinta Alam memainkan peran aktif untuk 

memilih dan menggunakan media (Televisi) tersebut. Para mahasiswa pecinta 

alam mencari sumber media yang paling baik di dalam usaha memenuhi 

kebutuhannya. Aktifitas mahasiswa sangat padat, banyak sekali waktu hanya 

untuk melakukan perkuliahan. Bahkaan diluar perkuliahan ada juga yang sibuk 

dengan tugas kuliah, organisasi maupun kerja sampingan. Dengan itu mereka 
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akan menyeleksi tontonan apa yang layak untuk ditonton yang berguna bagi 

kebutuhan mereka. 

Teori ini bertujuan untuk menjawab dan menjelaskan antara kebutuhan 

sesorang dengan media, audiens tidak lagi dipandang sebagai orang yang pasif, 

menerima begitu saja semua informasi yang disajikan oleh media tetapi mereka 

aktif dan selektif, serta juga kritis terhadap semua informasi yang disajikan 

oleh media. 

2. Komunikasi 

Komunikasi merupakan salah satu aspek terpenting namun juga 

kompleks dalam kehidupan manusia. Manusia sangan dipengaruhi oleh 

komunikasi yang dilakukannya dengan manusia lain, baik yang sudah dikenal 

maupun yang tidak dikenal sama sekali.
19

 

Komunikasi selalu digunakan untuk menyampaikan pesan kepada orang 

lain, manusia berkomunikasi untuk saling berhubungan dengan manusia 

lainnya gunanya memberi dan menerima informasi. 

Istilah komunikasi berpangkal pada perkataan latin Communis yang 

artinya membuat kebersamaan atau membangun kebersamaan antara dua orang 

atau lebih. Komunikasi juga berasal dari akar kata dalam bahasa latin 

Communco yang artinya membagi.
20

 

Komunikasi adalah transmisi pesan dari suatu sumber, kepada 

penerima. Selama 60 tahun pandangan tentang komunikasi ini telah 

diidentifikasikan melalui tulisan ilmuwan politik Horold Lasswell (1948). 

Beliau mengatakan bahwa cara yang paling nyaman untuk menggambarkan 

komunikasi adalah dengan menjawab pertanyaan ini
21

 : 

a. Siapa ? 

b. Berkata apa ? 

c. Melalui saluran apa ? 

                                                 
19

Morissan, Teori Komunikasi: Individu Hingga Massa, (Jakarta: Kencana Prenada Media 

Group), 7.
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d. Kepada siapa ? 

e. Dengan efek apa ? 

Tabel 2.1 

Proses Komunikasi 

    

 

 

Sumber :  Horold Lasswell (1948) dalam buku buku Komunikasi Massa, 

Budaya, dan Melek Media 

 

3. Komunikasi Massa 

Defensi komunikasi massa yang paling sederhana dikemukakan oleh 

Bitter,yakni: komunikasi massa adalah pesan yang dikomunikasikan melalui 

media massa pada sejumlah besar orang (mass communication is 

massagescommunicated through a mass medium to a large number of 

people).
22

 

Dari defenisi tersebut dapat disimpulkan bahwa setiap komunikasi 

massa harus menggunakan sebuah media massa, jika tidak menggunakan 

media massa maka tidak dapat diartikan sebagai komunikasi massa. 

Defenisi yang lebih terinci dikemukakan oleh ahli komunikasi lain, 

yaitu Gerbner. Menurut Gebner (1967) “Mass Communication is the 

tehnologically andinstitutionally based production and distribution of the most 

broadly shared continuous flow of massages in industrial societies, yang 

artinya adalah komunikasi massa adalah produksi dan distribusi yang 

berlandaskan teknologi dan lembaga dari arus pesan yang kontinyu serta paling 

luas dimiliki orang dalam masyarakat industri. 

Dari defenisi Gerbner tersebut dapat disimpulkan bahwa komunikasi 

massa ini menghasilkan suatu produk yang berupa pesan-pesan komunikasi, 

produk (pesan) tersebut di sebarluaskan kepada para khalayak. Proses 

memproduksi pesan tidak dapat dilakukan oleh perorangan, melainkan harus 
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menggunakan teknologi tertentu, sehingga komunikasi masa akan banyak 

dilakukan oleh masyarakat industri. 

Komunikasi massa adalah komunikasi dengan massa (audiens atau 

khalayak sasaran). Massa disini dimaksudkan sebagai para penerima pesan 

(komunikasi) yang memiliki status sosial dan ekonomi yang heterogen satu 

sama lainnya. Pada umumnya proses komunikasi massa tidak menghasilkan 

“feed back” (umpan balik) yang langsung, tertapi tertunda dalam waktu yang 

relatif. Ciri – ciri komunikasi massa yaitu; (1) jumlah besar; (2) anatara 

individu, tidak ada hubungan/organisatoris; (3) memiliki latar belakang sosial. 

Komunikasi massa berinteraksi dengan massa atau khalayak, guna dari 

komunikasi ini adalah untuk menyampaikan pesan kepada khalayak, dan pesan 

yang disampaikan biasanya tidak terjadi umpan balik secara langsung, tetapi 

akan mengalami proses terlebih dahulu. 

a. Fungsi Komunikasi Massa 

Tabel 2.2 

Fungsi komunikasi massa menurut Alexis S. Tan
23

 : 

No 

Tujuan 

Komunikastor 

(Penjaga Sistem) 

Tujuan Komunikasi 

(Menyesuaikan diri pada sistem : pemuasan 

kebutuhan) 

1 Memberi Informasi Mempelajari ancaman dan peluang, memahami 

lingkungan, menguji kenyatan, meraih keputusan. 

2 Mendidik Memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang 

berguna memfungsikan dirinya secara afektif dalam 

masyarakatnya, mempelajari nilai, tingkah laku yang 

cocok agar diterima dalam masyarakat. 

3 Mempersuasi Memberi keputusan, mengadopsi nilai, tingkah laku, 

dan aturan yang cocok agar diterima dalam 

masyarakatnya. 

4 Menyenangkan, 

membuaskan 

kebutuhan komunikan 

Menggembirakan, mengendorkan urat saraf, 

menghibur dan mengalihkan perhatian dari masalah 

yang dihadapi. 

(Sumber: Alexis S. Tan 1981) dalam buku Pengantar Komunikasi Massa 
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b. Efek Komunikasi Massa 

Model transmisi memiliki pandangan bahwa komunikasi adalah poses 

pengiriman atau transmisi sejumlah informasi atau pesan kepada penerima. 

Dalam hal ini pesan sangat ditentukan oleh pengirim atau sumber pesan. 

Defenisi sederhana mengenai komunikasi massa sering kali mengikuti 

pengamatan Lasswell (1948). Bahwa studi komunikasi massa adalah suatu 

upaya untuk menjawab pertanyaan : who say what ( siapa mengatakan apa), to 

whom (kepada siapa), through what channel (melalui saluran apa), and with 

what effect (dengan efek seperti apa)?
24

 

Komunikasi massa adalah studi ilmiah tentang media massa beserta 

pesan yang disampaikan, pembaca / pendengar / penonton yang akan coba 

diraihnya, dan efeknya terhadap mereka. Komunikasi massa ini menggunakan 

sebuah alat media yang disebuat media massa. 

Komunikasi massa mempunyai Dampak, wujud Dampak itu ada tiga 

hal : Dampak kognitif (pengetahuan), Dampak Afektif (emosional dan 

perasaan), dan Behavioral (perubahan pada perilaku).
25

 

1) Dampak kognitif (pengetahuan) 

Dampak kognitif adalah akibat yang ditimbulkan pada diri 

komunikasi yang sifatnya informatif bagi dirinya. Dampak kognitif ini 

membahas bagaimana media massa dapat membantu khalayak dalam 

mempelajari informasi yang bermanfaat dan mengembangkan keterampilan 

kognitifnya. Melalui media massa kita memperoleh informasi tentang 

benda, orang atau pun tempat yang belum pernah kita lihat dan kunjungi 

secara langsung. Realitas keterampilan media adalah realitas yang sudah 

diseleksi. Dampak ini berkaitan dengan transmisi pengetahuan, 

keterampilan, kepercayaan atau informasi. 

2) Dampak afektif (rasa / perasaan) 

Dampak ini kadarnya lebih tinggi dari pada dampak kognitif. Tujuan 

dari komunikasi massa bukan memberitahukan khalayak tentang sesuatu, 

                                                 
24
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tetapi lebih dari itu, khalayak dapat merasakan perasan sedih, iba, terharu, 

gembira, bahagia, marah, dll setelah menerima pesan dari media massa 

tersebut. Dampak ini berhubungan dengan emosi. 

3) Dampak behavioral (tindakan / perilaku) 

Dampak behavioral merupakan akibat yang timbul pada diri 

khalayak dalam bentuk tindakan atau kegiatan. Pengaruh keterikatan antara 

perbuatan dengan hasil, sehingga sinkron antara yang diusahakan dengan 

hasil yang dicapai.
26

 

Dalam perkembangan komunikasi yang sangat pesat pada saat ini, 

sebenarnya proses pengaruh (munculnya efek kognitif, efektif, dan behavioral) 

tidak bisa berdiri sendiri. Artinya, ada beberapa faktor yang ikut 

mempengaruhi proses penerimaan pesan. Jadi pesan itu tidak langsung 

mengenai individu, tetapi disaring, diperkirakan, dan dipertimbangkan, apakah 

seseorang mau nerima pesan-pesan media massa itu atau tidak. 

Pada penelitian ini mempengaruhi tiga dampak tersebut, dimana ketika 

Mahasiswa Pecinta alam menonton acara My Trip My Adventure maka akan 

berdampak kognitif (pengetahuan), memberikan pengetahuan berupa 

keindahan alam indonesia, dampak Afektif (emosional dan perasaan), dan 

Behavioral (perubahan pada perilaku) sehingga mereka menjelajah tempat 

wisata yang sudah diinformasikan dalam tayangan My Trip My Adventure 

tersebut. 

c. Karakteristik Komunikasi Massa
27

 

1) Komunikator terlembagakan. Ciri komunikasi yang pertama adalah 

komunikatornya terlembagakan, komunikasi massa itu pasti 

menggunakan media massa, baik cetak maupun elektronik. 

2) Komunikasi melalui media massa pada dasarnya ditujukan lepada 

khalayak yang luas, heterogen (beranekaragam dari latar beakang 

pendidikan, penghasilan, suku, bangsa, agama dan sebagainya), anonim 
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(tidak mengenal satu sama lain), tersebar, dan tidak mengenal batas 

geografis dan kultural. 

3) Bentuk kegiatan melalui media massa bersifat umum. Arti isi pesan yang 

disampaikan menyangkut orang perorangan atau pribadi. 

4) Pola penyampaian pesan media massa berjalan secara cepat dan mampu 

menjaga khalayak luas, bahkan mungkin tidak terbatas. 

5) Penyampaia pesan melalui media massa cenderung berjalan satu arah. 

Umpan balik / feeback dari khalayak berlangsung secara tertunda / 

delayed feeback. 

6) Kegiatan komunikasi melalui media massa dilakukan secara terencana, 

terjadwal, dan terorganisasi. 

7) Penyampain pesan melalui media massa dilakukan secara berkala. 

Artinya pesan tersebut disebarkan kepada khalayak secara tetap misalnya 

setiap hari, setiap minggu, atau setiap bulan. 

8) Isi pesan yang disampaikan melalui media massa mencakup berbagai 

aspek kehidupan seperti ekonomi, politik, sosial, budaya dan keamanan, 

baik yang brsifat informatif, edukatif maupun hiburan. 

9) Media massa mengutamakan unsur isi dari pada hubungan. 

10) Media massa menimbulkan keserempakan 

Kelebihan komunikasi massa dengan komunikasi lainnya adalah 

komunikasi / khalayak yang menjadi sasaran pesan yang heterogen, luas, dan 

anonim tersebut secara serempak pada waktu yang bersamaan menerima pesan 

yang sama pula. Kemampuan respon alat indera terbatas, Ciri komunikasi 

massa lainnya yang merupakan kelemahannya adalah kemampuan alat indera 

terbatas. 

d. Media Komunikasi massa 

Media Komunikasi massa (Mass Communication Media), yaitu sarana, 

channel atau media untuk berkomunikasi kepada publik. Dengan demikian 

media massa adalah perentara atau alat-alat yang digunakan oleh massa dalam 

hubungannya satu sama lain. Media massa adalah sarana komunikasi massa 



 17 

dimana proses penyampaian pesan, gagasan atau informasi kepada orang 

banyak (publik) secara serentak. 

Secara garis besar, media massa dibagi kedalam dua bagian, yakni : 

media massa cetak dan media massa elektronik. Surat kabar, majalah, tabloid 

dan buletin adalah bagian dari media massa cetak. Adapun televisi, radio, 

internet, handphone dan komputer termasuk ke dalam media massa elektronik. 

Saluran komunikasi media massa mempunyai daya jangkauan khalayak 

yang luas, bahkan tidak terbatas serta kemampuannya cepat.
28

 

Televisi merupakan wujud dari media massa yang memiliki fungsi 

menyampaikan informasi kepada masyarakat. Tidak hanya itu, televisi juga 

memiliki ciri khas sendiri yang tidak memiliki media lain, yaitu dapat 

menyajikan gambar serta suara narasumber di saat bersamaan. Isi pesan televisi 

berasal dari narasumber yang resmi tentang suatu isu yang berasa di 

masyarakat. Media televisi menyampaikan pesannya harus singkat dan jelas. 

Cara penyampaian kata per kata harus benar, intonasi suara dan artikulasi harus 

tetap dan baik. 

e. Fungsi Televisi 

Fungsi televisi sama dengan fungsi media massa lainnya (surat kabar 

danradio siaran), yakni memberi informasi, mendidik, menghibur dan 

membujuk. Tetapi fungsi menghibur lebih dominan pada media televisi 

sebagaimana hasil penelitian-penelitianyang dilakukan oleh mahasiswa 

Fakultas Ilmu Komunikasi UNPAD yang menyatakan bahwa pada umumnya 

tujuan utama pada khalayak menonton televisi adalah untuk memperoleh 

hiburan, selanjutnya untuk memperoleh informasi.
29

 

Televisi sebagai media komunikasi massa, secara umum memiliki lima 

fungsi utama, yaitu: 

1) Pendidikan, 

2) Hiburan, 

3) Penerangan/informasi 

                                                 
28
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4) Iklan, dan 

5) Seleksi. 

f. Sifat Televisi
30

 

Tabel 2.3 

Sifat Televisi 

Jenis Media Televisi 

Televisi 1. Dapat dilihat bila ada siaran 

2. Dapat dilihat dan didengar kembali, bila diputar 

kembali 

3. Daya rangsang sangat tinggi 

4. Elektris 

5. Sangat mahal 

6. Daya jangkau besar 

 Sumber : Abdul Rahman, Dkk dalam buku Komunikasi Massa 

g. Program/Acara 

Stasiun  televisi  setiap  harinya  menyajikan  berbagai  jenis  program  

yang jumlahnya sangat banyak dan jenisnya sangat beragam. Pada dasarnya 

apa saja bisa dijadikan program untuk ditayangkan di televisi selama program 

itu menarik dan disukai audien, dan selama tidak bertentangan dengan 

kesusilaan, hukum dan peraturan yang berlaku. Perencanaan dalam produksi 

program acara merupakan syarat utama untuk menghasilkan program yang 

fokus ceritanya nyaman dinikmati, dan proses eksekusinya juga berjalan mulus 

tanpa hambatan yang berarti.
31

 

Program/acara ini merupakan salah satu daya tarik yang disajikan oleh 

Televisi untuk khalayaknya, setiap program yang ditayangkan mempunyai ciri 

khas tersendiri sehingga para khalayak tertarik untuk menonton program/acara 

tersebut. 

Menurut Naratama, format acara televisi adalah sebuah perencanaan 

dasar dari suatu konsep acara televisi yang akan menjadi landasan kreativitas 

                                                 
30
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dan desain produksi yang akan terbagi dalam berbagai kriteria utama yang 

disesuaikan dengan tujuan dan target pemirsa acara tersebut.
32

 

Program televisi sebagai faktor yang paling penting dalam mendukung 

finansial suatu penyiaran radio dan televisi adalah program yang membawa 

audien mengenal suatu penyiaran. Berbagai jenis program televisi tersebut 

dapat dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu: 

1) Berita Keras (Hard news) 

Berita keras (hard news) adalah segala informasi penting dan menarik 

yangharus segera disajikan oleh media penyiaran karena sifatnya harus segera 

ditayangkan agar dapat diketahui khalayak audien secepatnya. Dalam hal ini 

berita keras dapat dibagi ke dalam beberapa bentuk berita yaitu: 

a) Straight News 

Straight News berarti berita “langsung” (Straight News). Maksudnya 

suatu berita yang singkat (tidak detail) dengan hanya menyajikan informasi 

terpenting saja yang mencangkup 5W+1H (who, what, where,when, why, 

dan how) terhadap suatu peristiwa yang diberitakan. Beritajenis ini sangat 

terkait waktu (deadline) karena informasi nya sangat cepat basi jika 

terlambat disampaikan kepada audien. 

b) Feature 

Program berita yang menampilkan berita-berita ringan misalnya 

informasi mengenai tempat makan yang enak atau tempat liburan yang 

menarik semacam ini disebut feature. Dengan demikian Feature adalah 

berita ringan (soft news) namun menarik. Pengertian “menarik” disini adalah 

informasi yang lucu, unik, aneh, menimbulkan kekaguman, dan sebagainya. 

Tidak terlalu terikat dengan waktu penayangan, namun karena durasinya 

singkat (kurang dari lima menit) dan ia menjadi bagian dari program berita, 

maka feature masuk ke dalam kategori hard news. Jika feature terkait 

dengan peristiwa penting atau terkait dengan waktu harus segera disiarkan 

dalam suatu program berita disebut dengan news feature. 

 

                                                 
32
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c) Infotainment 

Berita yang menyajikan informasi mengenai kehidupan orang-orang yang 

dikenal masyarakat (celebrity), dan arena sebagian besar dari mereka 

bekerja pada industri hiburan, seperti pemain film/sinetron, penyanyi, dan 

sebagainya. Infotainment adalah salah satu bentuk berita keras karena 

memuat informasi yang harus segera ditayangkan. Program berita reguler 

terkadang menampilkan berita mengenai kehidupan selebritis yang biasanya 

disajikan pada segmen akhir suatu program berita. 

2) Berita Lunak (Soft News) 

Berita lunak (soft news) adalah segala informasi yang penting dan 

menarik yang disampaikan secara mendalam namun tidak bersifat segera 

ditayangkan. Program yang masuk ke dalam kategori berita lunak adalah : 

a) Current Affair 

Program yang menyajikan informasi terkait dengan suatu berita penting 

yang muncul sebelumnya namun dibuat secara lengkap dan mendalam, cukup 

terikat dengan waktu. Batasannya adalah bahwa selama isu yang dibahas masih 

mendapat perhatian khalayak maka current affair dapat disajikan. Misalnya, 

program yang menyajikan cerita mengenai kehidupan masyarakat setelah 

ditimpa bencana alam dahsyat, seperti gempa bumi atau tsunami. 

b) Magazine 

Diberi nama magazine karena topik atau tema yang disajikan mirip 

dengan topik-topik atau tema yang terdapat dalam suatu majalah. Magazine 

adalah program yang menampilkan informasi ringan namun mendalam, dengan 

kata lain magazine adalah feature dengan durasi lebih panjang, ditayangkan 

pada program tersendiri yang terpisah dari program berita. 

c) Dokumenter 

Dokumenter adalah program informasi yang bertujuan untuk 

pembelajaran dan pendidikan namun disajikan dengan menarik. Misalnya, 

menceritakan mengenai suatu tempat, kehidupan atau sejarah seorang tokoh, 

kehidupan atau sejarah suatu masyarakat (misalnya suku terasing) atau 

kehidupan hewan di padang rumput dan sebagainya. Suatu program 
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dokumenter adakalanya dibuat seperti membuat sebuah film sehingga sering 

disebut dengan film dokumenter. 

d) Talk Show 

Program talk show atau perbincangan adalah program yang menampilkan 

satu atau beberapa orang untuk membahas suatu topik tertentu dipandu seorang 

pembawa acara (host). Mereka yang diundang adalah orang-orang yang 

berpengalaman langsung dengan peristiwa atau topik yang diperbincangkan 

atau mereka seorang ahli dalam masalah yang tengah dibahas. 

e) Program Hiburan 

Program hiburan adalah segala bentuk siaran yang bertujuan menghibur 

audience dalam bentuk musik, lagu, cerita, dan permainan. Program yang 

termasuk dalam kategori hiburan adalah drama, permainan (game), musik dan 

pertunjukan. 

f) Drama 

Kata “Drama” berasal dari bahasa Yunani dran yang berarti bertindak 

atau berbuat (action). Program drama adalah pertunjukan “show” yang 

menyajikan cerita mengenai kehidupan atau karakter seorang atau beberapa 

orang (tokoh) yang diperankan oleh pemain (artis) yang melibatkan konflik dan 

emosi. Dengan demikian, program drama biasanya menampilkan sejumlah 

pemain yang memerankan tokoh tertentu. Suatu drama akan mengikuti 

kehidupan atau petualangan para tokohnya. Program televisi yang termasuk 

dalam program drama adalah sinemaelektronik (sinetron) dan film. 

Pada kajian penelitian ini termasuk jenis dokumenter, dimana My Trip 

My Adventure memaparkan tentang sebuah kebenaran dari sejarah, ilmu 

pengetahuan, sosial atau lingkungan. Tujuan dasarnya adalah untuk memberi 

pencerahan, informasi, pendidikan, melakukan persuasi dan memberikan 

wawasan tentang dunia yang kita tinggali. 

Dokumenter adalah program informasi yang bertujuan untuk 

pembelajaran dan pendidikan namun disajikan dengan menarik. Program 

dokumenter adalah program yang menyajikan suatu kenyataan berasarkan pada 

fakta objektif yang memiliki nilai esensial dan eksensial, artinya menyangkut 

kehidupan lingkungan hidup dan sutuasi nyata. 
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Karya dokumenter juga sangat netral untuk disaksikan siapapun serta 

bentuk mempublikasikannya fleksibel. Walaupun karya dokumenter beragam 

maknanya untuk di produksi, berdasarkan realitas saat ini konsumen 

dokumenter yang paling potensial masih audiensi televisi, khususnya di 

indonesia. Beberapa jenis dan bentuk pengembangan dokumenter televisi di 

indonesia yaitu : 

1) Expository dokumenter (penutur tunggal narator), 

2) Dokumenter drama, 

3) News features, 

4) Reality show dan 

5) Investigasi report. 

Karya dokumenter merupakan film yang menceritakan sebuah kejadian 

nyata dengan kekuatan ide kreatornya dalam merangkai gambar-gambar 

menarik menjadi istimewa secara keseluruhan. Istilah dokumenter pertama 

kali digunakan oleh John Grierson yang pertama kali mengkritik film-film 

karya Robert Flaherty di New York Sun pada 8 februari 1926.
33 

Isi atau materi dalam dokumenter ini berupa sebuah lokasi nyata, 

temannya terfokus pada subjek-subjek seperti sejarah, ilmu pengetahuan, 

sosial atau lingkungan. Tujuan dasarnya adalah untuk memberi pencerahan, 

informasi, pendidikan, melakukan persuasi dan memberikan wawasan 

tentang dunia yang kita tinggali. Darwanto mengemukakan dalam kaitannya 

terhadap peningkatan pengetahuan, suatu tayangan televisi hendaknya 

memperhatikan beberapa hal, yaitu :
 

(a) Frekuensi menonton, melalui frekuensi menonton komunikan, dapat 

dilihat pengaruh tayangan terhadap pengetahuan komunikan 

(b) Waktu penayangan, apakah waktu penayangan suatu acara sudah tepat 

atau sesuai dengan sasaran komunikan yang dituju. 

                                                 
33

Andi Fachruddin, Dasar-Dasar Produksi Televisi, (Jakarta: Kencana Prenada Media 

Group, 2012). 
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(c) Kemesan acara. Agar mampu menarik perhatian pemirsa yang menjadi 

sasaran komunikannya, suatu program harus dikemas dan ditampilkan 

secara menarik. 

(d) Gaya penampilan pesan. Dalam menyampaikan pesan dan suatu 

tayangan, apakah pembawa acara/host sudah cukup komunikatif dan 

menarik sehingga dapat menghindari rasa jenuh pemirsanya dan juga 

memahami pesan yang disampaikan. 

(e) Pemahaman pesan apakah komunikan dapat mengerti dan memahami 

setiap materi atau pesan yang disampaikan oleh suatu tayangan program.  

4. Pengaruh Televisi 

Pengaruh adalah salah satu elemen dalam komunikasi yang sangat 

penting untuk mengetahui berhasil tidaknya komunikasi yang kita inginkan. 

Pengaruh dapat dikatakan mengena jika perubaha (P) yang terjadi pada 

penerima sama dengan tujuan (T) yang diinginkan oleh komunikator (P=T), 

atau seperti rumus yang dibuat oleh Jamias (1989), yaitu pengaruh (P) sangat 

ditentukan oleh sumber, pesan, media, dan penerima (P=S/P/M/P).
34

 Dari 

media komunikasi yang ada, televisilah yang paling berpengaruh pada 

kehidupan manusia.
35 

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pengaruh merupakan 

sumber daya yang dapat membentuk atau mengubah sesuatu yang lain. Jadi 

tidak dipungkuri lagi, bahwasannya televisi merupakan alat media massa yang 

bisa memberikan segala informasi dengan cepat dan juga bisa menimbulkan 

pengaruh terhadap khalayak yang menontonnya.
 

Media massa secara pasti mempengaruhi pemikiran dan tindakan 

khalayak, media mementuk opini publik untuk membawanya pada perubahan 

yang signifikan, media massa dapat membentuk kristalisasi opini publik untuk 

melakukan tindakan tertentu. Media massa, terutama televisi yang menjadi 
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35
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agen sosialisasi (penyebaran nilai-nilai) memainkan peranan penting dalam 

transmisi sikap, persepsi dan kepercayaan.
36 

Media massa terutama televisi memberikan pengaruh terhadap khalayak 

yang menyaksikan program acara tersebut, dan membuat opini terhadap 

tayangan yang disiarkan.
 

5. Minat
37

 

Slameto (1995:180) minat adalah suatu rasa lebih suka dan rasa 

ketertarikan pada suatu hal atau aktifitas, tanpa ada yang menyuruh. Minat 

pada dasarnya adalah penerimaan akan suatu hubungan antara diri sendiri 

dengan di luar kitasendiri. Semakin kuat atau dekat hubungan tersebut, akan 

besar minat yang akandi pelajari. 

Menurut Dewa Ketut Sukardi, minat merupakan suatu kesukaan, 

gambaran atau kesenangan akan sesuatu. Didalam suatu inventori minat akan 

mengindenfikasikan preferensi  anda tarhadap orang, benda, atau  aktivitas 

lainnya. Minat adalah hal yang sangat penting dalam pengambilan pilihan 

terhadapsuatu jabatan tertentu. Dalam suatu hal, mungkin akan merasa lebih 

puas dengan suatu pekerjaan jika aktivitas kerja anda adalah menarik di hati 

anda. 

Dari  defenisidi  atas  dapat disimpulkan bahwa  minat merupakan  rasa 

ketertarikan ada suatu hal atau aktifitas yang menarik untuk terlibat dalam 

suatua ktivitas tersebut tanpa adanya paksaan dari pihak lain. 

1) Timbulnya minat, minat yaitu adanya sesuatu yang diminati, adanya 

harapan yang menyenangkan dan bermanfaat. 

2) Timbulnya perhatian, yang berarti bahwa dalam benak atau tingkah 

lakunya mencari ketenangan tentang pesan atau informasi yang 

diterimanya itu karena menarik. 

3) Timbulnya keinginan, adanya keinginan agar pesan atau informasi itu 

bermanfaat dan ingin memilikinya. 
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Ibid., 58. 
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4) Keinginan kemudian disusul dengan pertimbangan mengenai manfaat 

baik tidaknya bila mana menerima pesan atau informasi tersebut dan 

melaksanakannya. 

5) Taraf akhir, penerimaan pesan atau informasi dan manfaatnya dalam 

menimbulkan hasil. 

Minat dalam penelitian ini adalah suatu kecenderungan atau keinginan 

yang timbul untuk melakukan penjelajahan atau berwisata setelah menonton 

acara My Trip My Adventure di Trans tv. 

6. Keindahan Alam 

Indonesia  merupakan  negara  kepulauan  yang  memiliki  kekayaan  

dan keindahan alam. Kekayaan tersebut dapat dimanfaatkan sebagai sumber 

pendapatan Negara, salah satunya melalui bidang pariwisata. Indonesia 

mempunyai lebih dari 17.508 pulau dan setiap pulau memiliki potensi yang 

berbeda-beda, khususnya dalam bidang pariwisata. Bangsa Indonesia terkenal 

sebagai bangsa yang majemuk atau heterogen sehingga mempunyai beraneka 

ragam suku bangsa, budaya, agama, dan adat istiadat (tradisi) yang 

dicerminkan dalam kehidupan masyarakat Indonesia sehari-hari, seperti dalam 

upacara adat, rumah adat, baju adat, nyanyian dan tarian daerah, alat musik, 

dan makanan khas. Ciri khas tersebut yang dapat dijadikan sebagai sumber di 

bidang pariwisata sehingga setiap daerah memiliki potensi sebagai destinasi.
38

 

Keindahan merupakan sifat dan ciri dari orang, hewan, tempat, objek, 

atau gagasan yang memberikan pengalaman persepsi kesenangan, bermakna, 

atau kepuasan. Dalam pengertian yang lain diartikan sebagai keadaan yang 

enak dipandang, cantik, bagus benar atau elok. 

Alam indonesia ini sangat banyak memiliki tempat-tempat yang sangat 

indah dan menawan, tidak hanya masyarakat indonesia yang mengakuinya 

tetapi masyarakat luar pun juga mengakui keindahan alam indonesia ini 

sehingga banyak turis yang berdatangan untuk menikmati keindahan indonesia. 

                                                 
38
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Agar keindahan alam tersebut tetap terjaga, maka kita sebagai penikmat 

keindahan itu kita harus menjaga serta melestarikan alam indonesia ini agar 

kita dan anak cucu kita dikemudian hari masih bisa menyaksikan dan 

menikmati indahnya alam indonesia. 

Ada banyak cara yang bisa kita lakukan untuk melestarikan keindahan 

alam ini, salah satu nya adalah ketika berkunjung kesuatu tempat wisuta maka 

kita juga harus menjaga kebersihan dengan cara tidak membuang sampah 

sembarangan. 

 

B. Kajian Terdahulu 

Ada beberapa kajian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini, 

yaitu: 

1. Bintang Nur Alend Harahap (Universitas Telkom), PENGARUH 

MENONTON PROGRAM ACARA SARAH SECHAN DI NET TV 

TERHADAP GAYA HIDUP, (studi pada penonton perempuan di kota 

Bandung) Peneliti melakukan studi tentang pengaruh menonton acara televisi 

terhadap gaya hidup penonton perempuan dewasa muda di kota Bandung. 

Program yang dijadikan acuan adalah program Sarah Sechan, yaitu sebuah 

program talk show di NET. dan objek penelitiannya adalah penonton 

perempuan di kota Bandung. Penelitian ini menggunakan metode survey 

dengan menyebarkan kuisioner sebanyak 150 buah. Variabel X nya adalah 

program acara Sarah Sechan dengan 4 subvariabel yaitu mediaexposure, ide, 

audio dan visualisasi. Sedangkan variabel Y adalah gaya hidup dengan 3 

indikator yaitu AOI (Activity, Opinion, and Interest). Hasil penelitian ini 

dianalisis menggunakan teknik analisis regresi linier berganda. Hasil dari 

analisis adalah bahwa menonton program acara Sarah Sechan berpengaruh 

signifikan terhadap gaya hidup. Responden juga menilai bahwa program Sarah 

Sechan sudah baik. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa hasil dari uji 

analisis data dapat menjawab rumusan masalah yaitu bagaimana pengaruh 

menonton program Sarah Sechan terhadap gaya hidup penonton perempuan 

dewasa muda di kota Bandung. Dengan pengaruh yang signifikan, program 

Sarah Sechan harus dapat menjaga kualitas acaranya dengan menampilkan 
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ide- ide yang kreatif dan inovatif. Subvariabel yang tingkat pengaruhnya 

paling kecil adalah audio. Untuk dapat meningkatkan audio, bisa 

dikombinasikan dengan peningkatan visualisasi supaya program acaranya 

dapat lebih menarik lagi. 

2. Afriani, (2016 )pengaruh acara talkshow “Dr.Oz Indonesia” di Trans TV 

terhadap gaya hidup sehat mahasiswa jurusan Komunikasi FDK UIN SUSKA 

Riau.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh acara 

talkshow Dr. Oz Indonesia terhadap gaya hidup sehat mahasiswa komunikasi 

FDK Uin Suska Riau. Dengan menggunakan teoriUses and Gratification, 

model ini tertarik pada apa yang dilakukan khalayak pada media, yaitu 

menggunakan media sebagai pemuas kebutuhannya. Jenis penelitian ini adalah 

penelitian deskriptif kuantitatif, sedangkan metode penelitian yang dipakai 

adalah metode survey yaitu menggunakan teknik pengambilan data dilakukan 

melalui kuisioner dan observasi. Pendekatan dalam penelitian adalah dengan 

pendekatan kuantitatif atau analisis data statistik. Dengan menggunakan alat 

bantu program SPSS 17 for windows. Sedangkan sifatnya adalah korelasi 

yaitu mencari hubungan antara variabel X dengan variabel Y. populasi dalam 

penelitian adalah seluruh mahasiswa komunikasi angkatan 2012 yang 

menonton acara talkshow Dr.Oz Indonesia. Sedangkan sampel dari penelitian 

sebanyak 60 orang mahasiswa. Dengan teknik penarikan sampel secara 

random sampling. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa terdapat pengaruh 

yang signifikan yang sangat kuat antara talkshow Dr.Oz Indonesia terhadap 

gaya hidup sehat mahasiswa komunikasi Fdk Uin Suska Riau. Dengan 

koefisien regresi sebesar 0.775 dan koefisien determinasi Rsquare sebesar 

0.601 (60.10%). Persamaan regresinya sebesar ( Y = 4.155 + 0.775 X) dan 

diperoleh nilai t hitung sebesar 9.348 ≥ t tabel sebesar 1.671. maka Ho ditolak 

dan Ha diterima. Disimpulkan bahwa variabel tayangan talkshow Dr.Oz 

Indonesia berpengaruh signifikan terhadap variabel gaya hidup sehat 

mahasiswa komunikasi Fdk Uin Suska Riau. 

3. C. Suprapti Dwi Takariani (BPKI) Bandung, Jurnal Penelitian Komunikasi 

Vol.16 No.1, Juli 2013 : 39-54, Pengaruh Sinetron Remaja di Televisi Swasta 

terhadap Sikap Mengenai Gaya Hidup Hedonis, Tayangan sinetron saat ini 

hampir mendominasi program acra di televisi swasta. Tema-tema ceritanya 
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sebagian besar berisi gaya hidup remaja yang glamor dan kemewahan. Tujuan 

penelitian ini adalah untuk menganalisis besarnya pengaruh intensitas 

menonton, daya tarik, dan isi pesan tayangan sinetron remaja di televisi swasta 

terhadap sikap mengenai gaya hidup hedonis, penelitian ini menggunakan 

metode survei penjelasan (Explanatory Survey Method). Pupulasi dalam 

penelitian ini adalah siswa SMA Negeri 4 Cimahi, Provinsi Jawa Barat. 

Teknik sampling yang digunakan adalah Stratified Propotional Randon 

Sampling.Hasil Penelitian menunjukkan bahwa tayangan sinetron remaja di 

televisi swasta berpengaruh secara signifikan terhadap sikap mengenai gaya 

hidup hedonis. 

4. Dewi Juni Artha, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Jurnal 

EduTech Vol.2 No.1 Maret 2016. Pengaruh Pemilihan Tayangan Televisi 

Terhadap Perkembangan Sosialisasi Anaak. Televisi sekarang telah menjelma 

sebagai sahabat yang aktif mengunjungi anak-anak. Bahkan di lingkungan 

keluarga yang para orang tuanya sibuk bekerja di luar rumah, televisi sebagai 

pengganti peran orang tuadalam mendampingi keseharian anak-anak. Televisi 

dapat menimbulkan berbagai dampak bagi para pemirsanya, terutama anak-

anak. Baikitu berupa dampak positif maupun dampak negatif. Melalui televisi, 

anak-anak dapat menyaksikan semua tayangan yang mereka inginkan mulai 

dari tayangan yang layak untuk mereka konsumsi hingga tayangan yang 

belum sepantasnya mereka konsumsi. Pada saat ini banyak stasiun televisi 

yang menayangkan berbagai macam program acara yang bisa kita saksikan 

selama 24 jam. Namun sayangnya tidak semua program acara tersebut 

memberikan dampak positif terhadap anak. Banyaknya program acara yang 

bermuatkan unsur kekerasan, seks, bullying dan sebagainya yang tidak layak 

untuk dikonsumsi oleh anak-anak. Hanya sedikit sekali tayangan televisi yang 

mengandung unsur edukasi dan memberikan pesan moral yang baik terhadap 

anak-anak. Dalam hal ini peranan orang tua sangat dibutuhkan untuk 

menghindari dampak negarif tersebut. Terutama dalam hal mengawasi, 

mengontrol dan memilih tayangan televisi yang layak dikonsumsi anak. 

Tulisan ini mencoba untuk mengulas pengaruh pemilihan tayangan televisi 

terhdap perkembangan sosialisasi anak. 
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5. Indrayani Abd. Razak, Jurnal Vol.3 No.3 (2016), Pengaruh Tayangan Program 

Siaran Mata Najwa di Metro TV Terhadap Tingkat Perubahan Pengetahuan 

Mahasiswa (Studi Terhadap Mahasiswa Ilmu Komunikasi “International 

Class” Angkatan 2013-2015, FISIP, UNTAD), Penelitian ini bertujuan 

mengetahui apakah tayangan program siaran Mata Najwa di Metro TV 

berpengaruh signifikan terhadap tingkat perubahan pengetahuan mehasiswa. 

Tipe penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah eksplanatif dengan 

maksud untuk mengetahui pengaruh signifikan tayangan mata najwa terhadap 

tingkat perubahan pengetahuan mahasiswa. Untuk teknik pengambilan sampel 

menggunakan sampling accidental dengan jumlah sampel sebanyak 46 (empat 

puluh enam) orang dengan kategori yang pernah menonton program siaran 

mata najwa di metro tv. Untuk pengumpulan data pada penelitian ini 

menggunakan kuesioner dengan pengukuran skala Likert dan pengujian 

hipotesisnya menggunakan rumus regresi linear sederhana. Dalam penelitian 

ini, diperoleh hasil nilai R Square sebesar 0,219 atau 21,9%, artinya variabel 

bebas tayangan program siaran Mata Najwa memberikan kontribusi terhadap 

tingkat perubahan pengetahuan mahasiswa. Kemudian jika dihitung dengan uji 

signifikan tayangan Mata Najwa adalah variabel yang paling berpengaruh 

posistif terhadap tingkat perubahan pengetahuan mahasiswa, hal ini ditandai 

dengan nilai t hitung sebesar 3,805, lebih besar dari t tabel 1,697. Untuk 

persamaan regresi linear sederhana diperoleh hasil: Y=7,934+0,191X. Dapat 

diartikan bahwa variabel independen (dalam hal ini mata najwa) yang 

dimasukan dalam model regresi, berpengaruh secara signifikan terhadap 

variabel dependen (tingkat perubahan pengetahuan mahasiswa). 

Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak 

pada Program acara (Variabel X), Variabel Y pada penelitian ini meneliti 

minta menjelajah, Populasi, Waktu dan Tempat yang diteliti, sedangkan 

persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada sama-sama 

meneliti Pengaruh, Metode Penelitian, Teori yang relevan, dan Jenis 

Penelitian yang digunakan 
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C. Kerangka Pikir 

Tabel 2.4 

Kerangka pikir 

VARIABEL BEBAS 

My Trip My Adventure 

 

1. Waktu Tayang/Durasi 

2. Jenis Isi Media/Materi Acara 

3. Host / Pembawa Acara 

 

 

 

MELAKUKAN PENJELAJAHAN 

 

VARIABEL TERIKAT 

Minat 

1. Perhatian 

2. Pengertian 

3. Penerimaan 

4. penerapan 

 

 

KHALAYAK 

MAHASISWA PECINTA ALAM  UIN SUSKA RIAU 

 

D. Defenisi Konsepsional dan Operasionalisasi 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.
39
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Agar penulisan ini lebih terarah dan dapat dilaksanakan dilapangan 

melalui metode yang ada dan nantinya bisa dijadikan tolak ukur dalam 

penelitian. Penulis menindak lanjutkan definisi konsep operasional yang jelas 

dan spesifik untuk mempermudah pembaca dalam memahami dan mengkaji 

penelitian ini. 

1. Variable X ( independent ) 

Variable independent atau variable bebas merupakan variable yang 

mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahan / timbulnya variable terikat 

(dependent). Variable independent dalam penelitian ini adalah acara my trip my 

adventure. 

2. Variable Y (dependent) 

Merupakan variable yang dipengaruhi atau variable yang menjadi 

akibat karena adanya variable independent. Variable dependent dalam 

penelitian ini adalah minat menjelajah Mahasiwa Pecinta Alam UIN SUSKA 

Riau. 

Tabel 2.5 

Variable X ( independent )dan  

Variable Y (dependent) 

Variabel X (Independen) Acara My Trip My Adventure 

Variabel Y (Dependent) Minat Menjelajah Mahasiswa Pecinta 

Alam UIN SUSKARiau 

 

Defenisi Variabel Operasioanl adalah unsur penelitian bagaimana cara 

untuk mengukur suatu variabel. Defenisi variabel operasional dalam penelitian 

ini adalah : 

1. Variabel Bebas (X) Acara My Trip My Adventure di Trans TV 

a. Pembawa Acara: Orang yang berperan sebagai komunikator dalam 

tayangan My Trip My Adventure yang dilihat dari penampilan, cara 

berbicara dalam menyampaikan pesan. 

b. Materi acara: Isi acara sebagai pesan dalam tayangan My Trip My 

Adventure kepada komunikan. 
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c. Waktu Tayang: Waktu tayang dan durasi tayangan acara My Trip My 

Adventure yang ditayangkan di Televisi. 

2. Variabel Terikat (Y) Minat Menjelajah MAPALA SUSKA Riau 

a. Perhatian : Mahasiswa Pecinta Alam sebagai Responden 

b. Pengertian :Mahasiswa Pecinta Alam paham dan menegerti pesan yang 

disampaikan 

c. Penerimaan :Mahasiswa Pecinta Alam menerima dengan baik pesan 

yang disampaikan 

d. Penerapan : Mahasiswa Pecinta Alam menerapkan pesan yang 

disampaikan 

Tabel 2.6 

Variabel Operasioanl 

Variabel Dimensi Indikator 

Variabel X 

(Program acara My 

Trip My Adventure) 

1. Waktu Tayang/Durasi 

(menyajikan jumlah 

waktu yang digunakan 

dalam menggunakan 

media 

2. Jenis isi media / 

materi acaea 

3. Host/ pembawa acara 

(penampilan, pakaian, 

cara menyampaikan 

informasi 

1. Jam tayang acara My Trip My 

Adventure 

2. Durasi tayang acara My Trip 

My Adventure 

3. Frekuensi menonton acara My 

Trip My Adventure 

4. Pesan yang disampaikan dalam 

acara My Trip My Adventure 

mudah di mengerti 

5. Acara My Trip My Adventure 

memberikan informasi yang 

menarik dan berguna seputar 

menjelajah 

6. Narasumber acara acara My 

Trip My Adventure sesuai 

dengan isi tayangan 

7. Ketertarikan terhadap acara My 

Trip My Adventure 

8. Isi pesan yang disampaikan 
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sangat bermanfat/positif 

9. Ketertarikan terhadap  host / 

pembawa acara acara My Trip 

My Adventure 

10. Isi pesan sesuai dengan acara 

11. Informasi yang disampaikan 

host mudah di mengerti 

12. Isi pesan singkat, jelas serta 

intonasi dan artikulasi 

penyampaian pesan mudah 

dimengerti 

13. Host memiliki wawasan yang 

luas mengenai travelling / 

menjelajah alam 

14. Pakaian yang digunakan host 

sesuai dengan isi acara acara 

My Trip My Adventure 

Variabel Y (Minat 

Menjelajah) 

1. Perhatian penonton 

2. Pengertian : paham 

dengan dengan pesan 

yang disampaiakan 

3. Menerima pesan yang 

disampaikan 

4. Minat untuk 

melakukan 

penjelajahan 

5. Penerapan pesan 

 

1. Tertarik menonton karena 

acaranya mengenai menjelajah 

alam Indonesia 

2. Tayangan  acara My Trip My 

Adventure mempengaruhi 

minat menjelajah 

3. Tertarik untuk mengunjungi 

tempat wisata yang sudah 

ditayangkan 

4. Banyak pengetahuan dan 

pengalaman yang didapat 

setelah menonton acara My 

Trip My Adventure 

5. Menunggu tayangan acara My 

Trip My Adventure setiap 

minggunya 
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6. Mengerti dan memahami apa 

isi pesan dari acara My Trip My 

Adventure 

7. Mengakses situs tentang 

keindahan alam 

8. Menerapkan kegiatan 

menjelajah keindahan alam 

Indonesia setalah menonton 

acara My Trip My Adventure 

 

E. Hipotesis 

Hipotetsis merupakan jawaban yang bersifat sementara terhadap 

rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah 

dinyatakan dalam bentuk kaliamat tanya. 

Ho: Tidak ada Pengaruh Signifikan Acara My Trip My Adventure di Trans 

TV terhadap minat menjelajah Mahasiswa Pecinta Alam UIN SUSKA 

Riau. 

Ha:  Ada pengaruh Signifikan Acara My Trip My Adventure di Trans TV 

terhadap minat menjelajah Mahasiswa Pecinta Alam UIN SUSKA Riau 

 

 

 


