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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori

Pembahasan teori ini bertujuan memaparkan dan menjelaskan konsep-konsep

teori yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian. Konsep

merupakan sejumlah ciri atau standar umum suatu objek .1

a. Komunikasi massa

Istilah komunikasi atau dalam bahasa inggris communication barasal dari

bahasa latin : communication dan bersumber dari kata communis yang berarti sama.

Sama disini adalah sama maknanya.2

Dari pengertian komunikasi yang telah dikemukakan, maka jelas bahwa

komunikasi antar manusia hanya bisa terjadi, jika ada seseorang yang menyampaikan

pasan kepada orang lain dengan tujuan tertentu, artinya komunikasi hanya bisa terjadi

jika didukung oleh sumber, pesan, media, penerima, dan efek.3

Pengertian komunikasi massa merujuk pada pendapat Tan dan Wright,

merupakan bentuk komunikasi yang menggunakan saluran (media) dalam

menghubungkan komunikator dan komunikan secara masal, berjumlah banyak,

bertempat tinggal yang jauh (terpencar), secara heterogen, dan menimbulkan efek

1 Rahmat, Metode Penelitian Komunikasi,Jakarta,PT Remaja Rosdakarya. 2002, hlm 17
2 Efendy, Ilmu Komunikasi Teori Dan Praktek, Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 1987. Hlm 9
3 Cangara, Pengantar Komunikasi Massa, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2000.hlm 23-27
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tertentu4, yakni “komunikasi massa adalah pesan yang dikomunikasikan melelui

media massa pada sejumlah besar orang”. Dari defenisi tersebut dapat diketahui

bahwa komunikasi massa itu harus menggunakan media massa.

Para ahli komunikasi berpendapat bahwa yang dimaksud dengan komunikasi

massa (mass communication) adalah komunikasi melalui media massa, jelasnya

merupakan siklus dari komunikasi media massa (mass media communication).

Mereka membatasi pengertian komunikasi massa pada komunikasi dengan

menggunakan media massa seperti surat kabar, majalah, radio, flim, atau televisi 5.

b. Fungsi komunikasi massa

Ada beberapa fungsi komunikasi massa.6

1. Informasi,

2. Hiburan,

3. Persuasif,

4. Transmisi budaya,

5. Mendorong kohesi sosial,

6. Pengawasan,

7. Korelasi,

8. Pewarisan sosial,

9. Melawan kekuasaan dan kekuatan represif, dan

4 Ardianto dkk, komunikasi Massa Suatu Pengantar, Bandung, Simbiosa Rekatama Media, 2004. Hlm
3
5 Efendy, Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek,Bandung,PT Remaja Rosdakarya,1987. Hlm 20
6 Nurudin, Pengantar Komunikasi massa, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2007, hlm 66
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10. Menggugat hubungan trikonomi.

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.

Disisi lain terdapat juga sebuah komunikasi yang disebut dengan komunikasi

massa yakni sebuah komunikasi yang ditujukan kepada khalayak dengan

menggunakan media massa atau dapat juga komunikasi secara langsung seperti

halnya pada acara seminar-seminar atau diskusi panel.

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.7

1. Efek kognitif

Efek kognitif adalah akibat yang timbul pada diri komunikasi yang sifatnya

informatif bagi dirinya. Efek kognitif ini membahas bagaiman media massa

7 Ibid, hlm 11



13

dapat  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.  Realitas keterampila yang media adalah

realitas yang sudah diseleksi. Televisi memilih tokoh-tokoh tertentu untuk

ditampilkan dan mengesampingkan tokoh-tokoh lain. Efek proposional

kognitif adalah bagaimana media massa memberikan manfaat yang

dikehendakinya oleh masyarakat atau audiens.

2. Efek afektif

Efek ini kadarnya lebih tinggi dari pada efek kognitif. Tujuan dari komunikasi

massa bukan memberitahukan khalayak tentang sesuatu, tatapi lebih dari itu,

khalayak dapat turut merasakan perasaan sedih, iba, terharu, gembira, marah,

setelah menerima pesan dari media massa.

Adapun paktor yang mempengaruhi intensitas rangsangan emosional pesan

dari media masa adalah sebagai berikut :

a. Suasana emosional, respon individu terhadap sebuah flim atau sinetron

televisi akan dipengaruhi oleh emosional individu.

b. Skema kognitif, merupakan naskah yang ada dipikiran individu yang

menjelaskan alur peistiwa.

c. Suasana terapan, adalah perasaan individu setelah menerima terpaan

informasi dari media massa.

3. Efek behavioral
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Efek behavioral merupakan akibat yang timbul pada diri khalayak dalam

bentuk tindakan atau kegiatan.

Dampak sosial media massa secara pasti memengaruhi pemikiran dan

tindakan khalayak, bukti sederhana terjadi pada seorang remaja laki-laki yang

mengenakan topi seperti yang dipakai aktor dalam suatu tayangan komedi ditelavisi,

anak-anak lainya pun dengan segera menirunya. Budaya, sosial dan politik

dipengaruhi media.8

d. Televisi

Salah satu media dalam komunikasi adalah televisi, dari semua media

komunikasi yang ada, televisi lah yang paling berpengaruh pada kehidupan manusia.9

Televisi merupakan media dari jaringan komunikasi yang memiliki ciri-ciri

berlangsung satu arah, komunikatornya melembaga, pesannya bersifat umum,

sasarannya menimbulkan keserempakan dan komunikannya bersifat heterogen.

Televisi merupakan paduan audio dari segi penyiaran dan video dari segi gambar

bergeraknya. Suatu program televisi, dapat dilihat dan didengar oleh para pemirsa

karena ditranmisikan pemancar. 10

Televisi sebagai media komunikasi massa, secara umum memiliki lima fungsi

utama, yaitu :

1. Pendidikan,

8 Ardianto,Dkk, Komunikasi massa Suatu pengantar, Bandung, Simbiosa Rckatama Media,2014 hlm
58
9 Morissan, Menajemen Media Penyiaran , Jakarta, PT prenada Media Group, 1997.hlm 13
10 Ibid, hlm 13
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2. Hiburan,

3. Penerangan/Informasi,

4. Iklan, dan

5. Seleksi.

Darwanto juga mengemukakan, dalam kaitanya terhadap peningkatan

pengetahuan, suatu tayangan televisi hendaknya memperhatikan beberapa hal, antara

lain:

1. Frekuensi menonton. Melalui frekuensi menonton komunikan, dapat dilihat

pengaruh tayangan terhadap pengetahuan komunikan.

2. Waktu penayangan. Apakah waktu penayangan suatu acara sudah tepat atau

sesuai dengan sasaran komunikan yang dituju. Misalnya tayangan yang

dikhususan bagi pelajar, hendaknya ditayangkan pada jam setelah kegiatan

belajar disekolah usai.

3. Kemasan acara. Agar mampu menarik perhatian pemirsa yang menjadi

sasaran komunikanya, suatu tayangan harus dikemas dan ditampilkan secara

menarik.

4. Gaya penampilan pesan. Dalam menyampaikan pesan dan suatu tayangan,

apakan host atau pembawa acara sudah cukup komunikatif dan menarik,

sehingga dapat menghindari rasa jenuh pemirsanya dan juga memahami pesan

yang disampaikan.

5. Pemahaman pesan apakah komunikan dapat mengerti dan memahami setiap

materi atau pesan yang disampaikan oleh suatu tayangan.
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Program tayangan acara televisi Wahyudi mengemukakan secara umum

siaran televisi dapat dibagi menjadi 2 golongan besar11, yaitu:

1. Siaran berita

Siaran berita bertitik dari pengertian berita. Bila kita berbicara tentang berita,

berarti harus mengandung unsur-unsur:

a. Aktual, atau baru. Berarti mengandung makna ketepaatan.

b. Faktual, atau fakta/kenyataan. Yang berarti tidak bohong.

c. Penting dan menarik.

2. Siaran non berita

Siaran non berita biasanya siaran yang tidak memiliki nilai politik dan

strategis. Disini yang diutamakan adalah keindahan dan sasarannya adalah

kepuasan penonton. Boleh tidak faktual, artinya boleh sesuatu yang tidak

masuk akal. Yang termasuk dalam kategori siaran. Televisi non berita adalah:

a. Sandiwara

b. Musik

c. Acara-acara yang tidak mempuyai nilai politis dan strategis

d. Siaran iklan

Siaran televisi dibagi menjadi 2 bagian yaitu pertama pendekatan Artistik

yaitu merupakan pendekatan yang mempunyai  nilai keindahan dan siaranya tidak

11 Ibid. hlm 215
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terikat waktu. Kedua Pendekatan Jurnalistik yaitu merupakan siaran Kata yang

mempunyai keterikatan waktu dan mempunyai nilai Aktual dan Faktual.12

Kegiatan penyiaran melalui media televisi di Indonesia dimulai pada tanggal

24 Agustus 1962, bertepatan dengan dilangsungkannya pembukaan pesta Olahraga

se-Asia IV atau Asean Games di Senayan.sejak itu pula televisi Republik Indonesia

yang disingkat TVRI dipergunakan sebagai panggilan stasiun hingga sekarang.13

e. Pola penontonan televisi

Menurut Noble dan Wiley pola penontonan televisi yang dimaksud adalah

berdasarkan: durasi, frekuensi, tempat menonton televisi, teman menonton televisi.14

a) Durasi adalah waktu lamanya menonton siaran televisi

b) Frekuensi adalah jumlah waktu menonton dalam satu bulan

c) Menurut Anderson mengartikan konsep “tempat menonton televisi” dalam

penelitiannya membagi tempat menonton televisi kepada lima tempat yaitu di

rumah sendiri, menonton di rumah saudara, di rumah tetangga, menonton

ditempat umum.

d) Singer membedakan teman menonton televisi yaitu menonton dengan teman,

keluarga, tetangga, dan menonton sendiri.

12 Rachman, Dasar-dasar Penyiaran,Pekanbaru, CV Witrairzani Pekanbaru, 2010, hal  12
13 Ibid. Hlm 136
14 Tamrin, Komunikasi Dampak dan Problematika, Pekanbaru, PT Ikis Printing cemerlang,2009, hlm
10
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f. Pengaruh televisi

Pengaruh atau efek menurut Stuart yaitu perbedaan antara apa yang difikirkan,

dirasakan, dilakukan oleh penerima sebelum dan sesudah menerima pesan.

Pengaruh dalam tinjauan psikologi adalah daya yang ada atau timbul dari

(sesuatu orang, atau benda) yang ikut membentuk watak, keperceyaan atau perbuatan

seseorang15 saat sekarang ini, penyebaran informasi dan pengiriman pesan-pesan

sudah semangkin mudah yaitu salah satunya dengan pesawat televisi. Jadi dalam hal

ini, tidak dapat dipungkiri lagi bahwasaanya televisi merupakan gudang informasi

dan sesuatu wadah tempat pembelajaran bagi manusia yang juga penanaman nilai

yang terus menerus.

g. Kesehatan

Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang

memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis.

Pemeliharaan kesehatan adalah upaya penaggulangan dan pencegahan gangguan

kesehatan yang memerlukan pemeriksaan, pengobatan dan atau perawatan termasuk

kehamilan dan persalinan. Pendidikan kesehatan adalah proses membantu sesorang,

dengan bertindak secara sendiri-sendiri ataupun secara kolektif, untuk membuat

keputusan berdasarkan pengetahuan mengenai hal-hal yang memengaruhi kesehatan

pribadinya dan orang lain.

15 Ibid. hlm 84.
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a. Tujuan Kesehatan Dalam Segala Aspek

Salah satu tujuan nasional adalah memajukan kesejahteraan bangsa, yang

berarti memenuhi kebutuhan dasar manusia, yaitu pangan, sandang, papan,

pendidikan, kesehatan, lapangan kerja dan ketenteraman hidup. Tujuan pembangunan

kesehatan adalah tercapainya kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap penduduk,

jadi tanggung jawab untuk terwujudnya derajat kesehatan yang optimal berada di

tangan seluruh masyarakat Indonesia, pemerintah dan swasta bersama-sama

h. Teori yang Relevan

dalam penelitian ini penulis menggunakan teori Uses and Gratification

sebagai landasan dalam menjelaskan variabel. Maka pada teori komunikasi ini

penulis memakai teori Model Uses and Gratifications. Khalayak dalam hal ini

mempunyai kebutuhan kognitif, afektif integrative personal, integrative sosial

maupun kebutuhan untuk melepaskan ketagangan atau melarikan diri dari

kenyataan.16

uses and Gratification Model ( Model kegunaan dan kepuasaan) merupakan

pengembangan dari model jarum hipodermik. Model ini tidak tertarik pada apa yang

dilakukan media pada diri seseorang, tetapi ia tertarik pada apa yang dilakukan orang

pada media, yaitu menggunakan media untuk pemuas kebutuhannya.17

Penganut teori ini meyakini bahwa individu sebagai mahluk supra-rasional

dan sangat selektif. Khalayak dalam hal ini mempunyai kebutuhan kognitif, efektif,

16 Nurudin, Pengantar Komunikasi Massa. Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2007. Hlm 192.
17 Ibid, Hlm 73



20

interaktif personal, interaktif sosial maupun kebutuhan untuk melepaskan ketegangan

atau melarikan diri dari kenyataan. Kebutuhan ini bisa melalui radio, televisi, surat

kabar, keluarga dan teman. Setelah melihat hal itu maka teori yang dapat menjadi

acuan dasar dalam penelitian ini adalah uses and gratification.18

Perkembangan teori Uses and Gratification media dibedakan dalam

tiga fase19, yaitu :

a. Fase pertama

Fase ini ditandai oleh Elihu Katz dan Blimler (1974) memberikan

deskripsi tentang orentasi subgroup audiens untuk memilih dari ragam isi

media, dalam fase ini masih terdapat kelemahan metodologis dan

konseptual dalam meneliti orentasi audiens.

b. Fase kedua

Elihu Katz dan Blumler menawarkan operasionalisasi variabel-variabel

sosial dan psikologis yang diperkirakan memberi pengaruh terhadap

pembedaan pola-pola konsumsi media. Fase ini juga menandai dimulainya

perhatian pada tipologi penelitian gratifikasi media.

c. Fase ketiga

Fase ini ditandai adanya usaha menggunakan data gratifikasi untuk

menjelaskan cara lain dalam proses komunikasi, dimana harapan dan

motif audiens mungkin berhubungan.

18 Ibid. Hlm 192
19 Ibid. Hlm 194



21

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.20

Kat, Blumler dan Gurevitch menjelaskan mengenai asumsi dasar dari teori

uses and gratificaation, yaitu :

1. Khalayak dianggap aktif, artinya khalayak sebagai bagian penting dari

penggunaan media massa diasumsikan mempunyai tujuan

2. Dalam proses komunikasi massa, inisiatif untuk mengaitkan pemuasan

kebutuhan dengan pemilihan media terletak pada khalayak.

3. Media massa harus bersaing dengan sumber-sumber lain untuk

memuaskan kebutuhannya. Bagaimana kebutuhan ini terpenuhi melalui

konsumsi media sangat bergantung kepada prilaku khalayak yang

bersangkutan.

4. Tujuan penelitian media massa disimpulkan dari data yang diberikan

anggota khalayak.

5. Penilaian tentang arti kultur dari media massa harus ditangguhkan

sebelum diteliti terlebih dahulu orentasi khalayak.21

20 Kriyanto, Manajemen Riset Komunikasi. Jakarta, Kencana Prada Group, 2000. Hlm 204
21 Ibid, Hlm 205
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Teori ini bertujuan untuk menjawab dan menjelaskan bagaimana pertemuan

antara kebutuhan seseorang dengan media, dalam teori ini uadiens tidak lagi

dipandang sebagai orang yang fasif, menerima begitu saja semua informasi yang

disajikan oleh media tetapi mereka berlaku aktif dan selektif, serta juga kritis

terhadap semua informasi yang disajikan oleh media.22

Asumsi dasar teori ini tetap berkisar pada keberadaan kebutuhan sosial

seseorang dengan fungsi informasi yang disajikan pada media.23 mengusulkan dengan

tiga asumsi teoritisnya sebagai berikut :

1. Bahwa audiens atau masyarakat dalam komunikasi massa itu bersifat aktif

dan mempunyai tujuan yang terarah.

2. Anggota masyarakat atau audiens secara luas bertanggung jawab atas

pemilihan media untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Artinya

masyarakat atau audiens itu tahu akan kebutuhannya dan bagaimana cara

memenuhinya.

3. Asumsi ketiga ini yang masih berkaitan dengan kedua asumsi diatas, yakni

bahwa media harus bersaing dengan media lainya dalam hal pemenuhan

kebutuhan.

Sebagai pelengkap asumsi diatas, yakni penilaian media massa harus

ditangguhkan sebelum diteliti lebih dahulu orentasi khalayak.24

22 Ibid, hlm 65
23 Ibid. hlm 27
24 Ibid. hlm 7
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Berdasarkan asumsi diatas, bahwa model ini tetap menitik beratkan pada

masalah-masalah kebutuhan individu terhadap informasi. Yang disajikan oleh

berbagai media dengan segala aspek yang melingkupinya. Model ini selalu dimulai

dari struktur dan lingkungan sosial yang menentukan berbagai kebutuhan

individunya, kebutuhan individu ini banyak menentukan beragam pilihan atas media

yang digunakan untuk pemenuhan kebutuhannya.

Tayangan Dr. OZ Indonesia adalah tayangan yang berdurasi menit. Acara ini

tayang setiap hari Senin-Jum'at pukul 08.00 WIB dan Sabtu-Minggu pukul 15.00

WIB. Acara ini di isi oleh dr. Ryan Thamrin dan dr. Reisa Broto Asmoro. Acara ini

mengadopsi sebuah acara kesehatan di luar negeri, The Dr. Oz Show. Acara ini

mengenai dunia kesehatan dan gaya hidup yang sehat. Tujuan dari konsep acara ini

ialah dapat memberikan wawasan baru mengenai kehidupan yang sehat dan bahagia.

B. Kajian Terdahulu

Ada beberapa kajian terdahulu yang releven dengan penelitian ini,

diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh M. Dafit Aidil Pratama

(2014) komunikasi UIN SUSKA Riau dengan judul penelitian Pengaruh

Tayangan Jejak Petualang di Trans 7 Terhadap Minat Berpetualang

siswa SMA Negeri 9 Pekanbaru. Tujuan dari penelitian ini untuk

mengetahui pengaruh tayangan jejak petualang terhadap minat berpetualang

siswa SMA N 9 pekanbaru.

Dalam penelitian ini, Dafit menyimpulkan bahwa adanya pengaruh

tayangan jejek petualang di Trans 7 terhadap minat berpetualang sispala
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SMAN Pekanbaru. besar koefisien korelasi determinasi atau R2 sebesar

0,719 atau 71 %. Dapat diartikan bahwa 71% variable tidak bebas atau

variable minat berpetualang dipengarui oleh variable bebas atau tayangan

jejak petualang di Trans7, sedangkan sisanya 29% dipengaruhi oleh variable

lain.

Selain itu  penelitian yang sama lainya yaitu atas nama Zahratul Aini

(2012) dengan judul Pengaruh Siaran Program “Kick Andy” Terhadap

Kinerja Guru SMK Nurul Falah Jalan Mesjid Raya, Kecamatan

Senapelan, Kelurahan Kampung Bandar Pekanbaru.

Dalam penelitian ini Zahratul Aini menyimpulkan bahwa berdasarkan

table Coefficients Kick Andy berpengaruh signifikan terhadap kinerja Guru.

Hasil analisis regresi diperoleh persamaan garis regresi sederhana kinerja

Guru pada SMK Nurul Falah Pekanbaru dipengaruhi oleh program siaran

Kick Andy. Jadi semangkin tinggi tingkat menonton program siaran Kick

Andy maka semangkin meningkat kinerja Guru pada SMK Nurul Falah.

Setelah menonton program siaran Kick Andy seseorang (Guru) akan

mengetahui informasi acara ini agar selalu bersemangat atau memotivasi diri

(efek Kognitif), atau merasa senang karena mendengar pesan yang

disampaikan narasumber (efek afekti), dan menyampaikan informasi yang

diperoleh setelah menonton program siaran Kick Andy kepada siswa-

siswanya.
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C. Defenisi Konsepsional dan Operasionalisasi Variabe

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 penelitian25. Agar konsep tersebut dapat diteliti secara empiris,

maka harus dioperasionalkan dengan mengubahnya menjadi variabel, adapun variabel

yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

a. Variabel Bebas (X)

Adalah variabel yang diduga sebagai penyebab atau pendahulu dari variabel

lainnya,26 variabel bebas dalam penelitian ini adalah tayangan talkshow

DR.OZ Indonesia di TransTV

b. Variabel Terikat (Y)

Adalah variabel yang diduga sebagai akibat atau yang dipengaruhi oleh

variabel yang mendahuluinya, variabel terikat dalam penelitian ini adalah

gaya hudup sehat mahasiswa Komunikasi UIN SUSKA Riau.

Defenisi variabel operasional adalah unsur penelitian bagaimana cara untuk

mengukur suatu variabel. Defenisi variabel operasional dalam penelitian ini adalah :

a. Variabel bebas ( X ) tayangan talkshow Dr.Oz Indonesia di Trans Tv

25 Ibid, hlm 58
26 Ibid, hlm 21



26

1. Pembawa acara : orang yang berperan sebagai komunikator dalam

tayangan Dr. Oz Indonesia yang dilihat dari penampilan, cara berbicara,

dan tata bahasa yang digunakan pembawa acara.

2. Materi acara  : isi acara sebagai pesan dalam tayangan Dr.Oz Indonesia

yang disampaikan kepada komunikan.

3. Waktu tayang  : waktu dan durasi tayangan Dr.Oz Indonesia yang

dihadirkan lewat televisi.

b. Variabel terikat ( Y ) gaya hidup sehat mahasiswa

1. Perhatian : Mahasiswa Komunikasi angkatan 2012 sebagai responden

ketika mengakses, menonton acara talkshow Dr.Oz Indonesia

2. Pengertian : Mahasiswa Komunikasi angkatan 2012 mengerti

mengenai pesan yang disampaikan

3. Penerimaan : Mahasiswa Komunikasi angkatan 2012 menerima dengan

baik pesan yang disampaikan

4. Penerapan : Mahasiswa Komunikasi angkatan 2012 menerapkan pesan

yang disampaikan

Tabel 1.1

Variabel Operasional

Variabel Independen (X) Variabel Dependen (Y)

X1 Jenis Kelamin

X2 umur

X3 Pembawa Acara

X4 Materi Acara

Y1 perhatian menonton

Y2 kualitas tontonan

Y3 penerapan isi pesan

Y4 motivasi berprestasi
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D. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban yang bersifat sementara terhadap

rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah

dinyatakan dalam bentuk kalimat Tanya.27

Sedangkan menurut Good & Scates menyatakan hipotesis adalah

sebuah taksiran atau referensi yang dirumuskan serta diterima untuk

sementara yang dapat menerangkan fakta-fakta atau kondisi yang diamati

dan digunakan sebagai petunjuk langkah selanjutnya.28

Ho: Tidak ada pengaruh signifikan acara Talksow Dr. Oz Indonesia terhadap

gaya hidup sehat mahasiswa komunikasi FDK , Universitas Islam

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Ha: Ada pengaruh signifikan acara Talksow Dr. Oz Indonesia terhadap gaya

hidup sehat mahasiswa komunikasi FDK , Universitas Islam Negeri

Sultan Syarif Kasim Riau.

27 Ibid. Hlm 96.
28 Tika, Metode Riset Bisnis , 2006, PT. Bumi Aksara. Jakarta. Hlm 29


