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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah  

Dalam hidup bermasyarakat, orang yang tidak pernah berkomunikasi dengan 

orang lain niscaya akan terisolasi dari masyarakatnya. Pengaruh keterisolasian ini 

akan menimbulkan despresi mental yang pada akhirnya membawa orang kehilangan 

keseimbangan jiwa. Oleh sebab itu menurut  Everett Kleinjan dari East West Center 

Hawaii, komunikasi sudah merupakan bagian kekal dari kehidupan manusia seperti 

halnya bernafas. Sepanjang manusia ingin hidup, ia perlu berkomunikasi.
1
 

Komunikasi pada era ini menjadi nafas perkembangan bidang 

telekomunikasi, percetakan, industri computer, bank, penelitian dan hiburan. 

Setengah dari tenaga kerja negara maju seperti Amerika Serikat, Jepang, Swedia dan 

Inggris bahkan bekerja pada sektor komunikasi-informasi. 

Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi komputer, media massa 

juga mengalami perubahan signifikan. Media massa baru yang mengadopsi teknologi 

komputer tersebut memungkinkan proses pengiriman dan penerimaan pesan menjadi 

lebih hemat waktu, mudah dan efektif. 

Televisi pada masa ini tidak hanya berfungsi sebagai media melihat 

penyebaran program, namun televisi pada masa tersebut juga bisa berfungsi sekaligus 

sebagai piranti sistem jaringan kabel, video game dan layar komputer. 
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Begitu pula dengan telepon. jika sebelumnya telepon diciptakan sebagai 

perangkat berkomunikasi orang per orang, maka pada masa tersebut telepon dapat 

digunakan untuk berkomunikasi massa.
2
 

Pengaruh televisi terhadap sistem komunikasi tidak lepas dari pengaruh 

terhadap aspek-aspek kehidupan pada umumnya. Bahwa televisi menimbulkan 

pengaruh terhadap kehidupan masyarakat Indonesia, sudah banyak yang mengetahui 

dan merasakannya. Tetapi sujauh mana pengaruh yang positif dan sejauh mana  

pengaruh yang negatif, belum diketahui banyak. Di Indonesia, meskipun tidak 

sebanyak negara-negara yang sudah maju, penelitian telah di lakukan, baik oleh 

departemen penerangan sebagai lembaga yang paling berkompeten, maupun oleh 

perguruan-perguran tinggi. 

Menurut Mar’at dari Universitas Padjajaran, acara televisi pada umumnya 

mempengaruhi sikap, pandangan, persepsi, dan perasaan para penonton; ini adalah 

hal yang wajar. Jadi, bila ada hal-hal yang mengakibatkan penonton terharu, 

terposona, atau latah, bukanlah sesuatu yang istimewa, sebab salah satu pengaruh 

psikologis dari televisi seakan-akan menghipnotis penonton,  sehingga mereka 

seolah-olah hanyut dalam keterlibatan pada kisah atau peristiwa yang dihidangkan 

televisi.
3
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Budaya adalah suatu konsep yang membangkitkan minat. Secara formal 

budaya didefinisikan sebagai tatanan pengetahuan, pengalaman, kepercayaan, nilai, 

sikap, makna, hirarki, agama, waktu, peranan, hubungan ruang, konsep alam semesta, 

objek-objek materi dan milik yang diperoleh sekelompok besar orang dari generasi ke 

generasi melalui usaha individu dan kelompok.  

Budaya berkenaan dengan cara manusia hidup. Manusia belajar berpikir, 

merasa, mempercayai dan mengusahakan apa yang patut menurut budayanya. 

Bahasa, persahabatan, kebiasaan makan, praktek komunikas, tindakan-tindakan 

sosial, kegiatan-kegiatan ekonomi dan politik, dan teknologi, semua itu berdasarkan 

pola-pola budaya. Ada orang-orang yang berbicara bahasa tagalog, memakan ular, 

menghindari minuman keras terbuat dari anggur, menguburkan orang-orang yang 

mati, berbicara melalui telepon, atau meluncurkan roket kebulan, ini semua karena 

mereka telah dilahirkan atau sekurang-kurangnya dibesarkan dalam suatu budaya 

yang mengandung unsur-unsur tersebut.
4
 

Daerah dalam konteks pembagian administratif di Indonesia, adalah 

kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang 

mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat 

menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat selain itu, daerah dalam 

konteks pembagian administrasi di Indonesia daerah juga terdiri atas provinsi, 
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kabupaten, atau kota. sedangkan kecamatan, desa dan kelurahan tidaklah dianggap 

sebagai suatu daerah (daerah otonom).
5
  

Dalam daerah belum tentu terdapat homogenitas kebudayaan. Ada 

kemungkinan terdapat lebih dari satu corak kebudayaan dalam satu daerah. daerah 

Sumatra Utara misalnya terdiri dari tiga corak kebudayaan: aceh, melayu, batak. 

Kalau diteliti pengertian kebudayaan daerah yang sering kita dengar sekarang, adalah 

yang dimaksudkan kebudayaan suku. Kebudayaan suku meliputi suatu daerah, yaitu 

daerah kebudayaan.  

Kebudayaan yang unik yang ada suatu daerah tentunya akan menjadi daya 

tarik tersendiri bagi daerah tersebut untuk memikat para wisatawan untuk berkunjung 

kekawasan tersebut untuk sekedar melakukan pariwisata. 
6
 Pariwisata merupakan 

suatu perjalanan yang dilakukan untuk rekreasi atau liburan dan juga persiapan yang 

dilakukan untuk aktivitas ini. Seorang wisatawan adalah seorang yang melakukan 

perjalanan paling tidak sejauh 80 km ( 50 mil ) dari rumahnya dengan tujuan rekreasi. 

Seperti hal nya Bondo Maroto, salah satu destinasi wisata budaya di 

Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur yang rumah Honai terbuat 

dari kayu dengan atap ilalang. 

Banyak negara bergantung banyak dari industri pariwisata ini adalah sumber 

pajak dan pendapatan untuk perusahaan yang menjual jasa kepada wisatawan. Oleh 
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karna itu pengembangan industri pariwisata ini adalah salah satu strategi yang dipakai 

oleh organisasi Non-Pemerintah untuk mempromosikan wilayah tertentu sebagai 

daerah wisata untuk meningkatkan perdagangan melalui penjualan barang dan jasa 

kepada orang non-lokal .
7
 

Indonesia adalah negara kepulauan yang menyebar disekitar khatulistiwa, 

beriklim tropis serta terletak diantara dua banua yaitu banua Asia dan Benua 

Australia. Dengan luas yang begitu besar, Indonesia mempunyai berbagai daerah 

yang memiliki keanekaragaman suku, adat, budaya, pariwisata daerah serta dengan 

berjuta potensi keindahan alam yang dimilikinya mampu menjadikan Indonesia 

mempunyai kelebihan yang sangat besar dibandingkan dengan negara-negara lain. 

Namun demikian,masih banyak daerah Indonesia yang belum dikenal bahkan oleh 

masyarakat Indonesia sendiri. Sehingga informasi yang dimiliki masyarakat 

Indonesia mengenai negaranya sendiri dapat dikatakan minim.  

Ketidaktahuan masyarakat Indonesia tentang begitu besar potensi alam dan 

kebudayaan di Indonesia dapat dikatakan karna adanya proses globalisasi yang terjadi 

dimasa sekarang, dan sedikit banyak dilakukan oleh siaran-siaran televisi, baik siaran 

bocoran dari televisi transnasional, internasional, maupun dari televisi dalam negri 

sendiri. Pengaruh globalisasi yang menimpa Indonesia juga semangkin mengharukan 

generasi muda di Indonesia yang semangkin lama semangkin mencintai negara lain 

dari pada negara sendiri, hal ini terjadi karena pengaruh budaya luar yang terus 
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menerus masuk ke Indonesia, ini menjadikan generasi muda Indonesia krisis terhadap 

kebudayaan dan kecintaan terhadap tanah airnya sendiri. 

Melihat potensi tersebut maka media televisi menangkap bahwa hal tersebut 

perlu diangkat sebagai suatu program yang menjual, dimana pesan yang disampaikan 

dalam program tersebut terdapat informasi yang dapat menambah ilmu pengetahuan 

dan berbeda dengan program televisi lainnya. 

Trans Tv memulai siarannya pada tahun 2001, diawali dengan siaran 

percobaan Trans Tune In. Sebagai televisi yang tumbuh pesat, Trans Tv yang 

memiliki visi menjadi televisi terbaik di Indonesia dan Asia Tenggara serta mampu 

memberikan hasil usaha yang positif bagi stakeholders. Trans TV sentiasa 

menayangkan program-program berkualitas yang memberikan kontribusi dalam 

meningkatkan kesejahteraan serta kecerdasan masyarakat.  

Segmentasi kepermirsaan yang dituju oleh Trans Tv adalah fokus kepada 

keluarga Indonesia dengan format tayangan general entertainment dimana isi program 

lebih variatif dalam membuat acara-acara dari pagi hingga malam hari. Trans Tv 

identik dengan selalu menayangkan program yang baru, berbeda, kreatif dan inovatif  

serta menjadi trendsetter.
8
 

Trans Tv sebagai salah satu televisi swasta nasional yang mempunyai tagline 

“milik kita bersama” menyuguhkan acara hiburan informatif tentang keunikan khas 

dari setiap daerah di Indonesia. Indonesia punya cerita pertama kali di tayangkan 
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pada 5 November 2015 Program ini membawa dan menghanyutkan penontonnya 

hingga seakan-akan menyaksikan langsung dari tempat kejadian. Acara program 

siaran ini berjudul Indonesia Punya Cerita yang tayang setiap sabtu pukul 08.00 

WIB.
9
 

B.  Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang di atas ,maka penulis merumuskan masalah 

dalam penelitian ini adalah sebagi berikut: 

1. Bagaimana pengaruh program Indonesia Punya Cerita Transtv Pada Siswa     

kelas 10 SMA Muhammadyah 2 Palembang? 

2. Apakah program Indonesia Punya Cerita Trans tv memberi dampak  

positif dan negatif pada siswa kelas 10 SMA Muhammadyah 2 Palembang? 

C.  Batasan Masalah  

Agar penelitian ini tidak meluas dan lebih terarah dengan jelas maka batasan 

masalah dalam penelitian ini adalah  hanya pada pengaruh tayangan Indonesia punya 

cerita di transtv episode kampung adat bodomaroto terbakar terhadap pengetahuan 

budaya dan pariwisata daerah Sumbawa Nusa Tenggara Barat, dan Sumba Barat 

Nusa Tenggar Timur pada siswa-siswi kelas 10 IPS SMA Muhammadyah 2 

Palembang.  
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D.  Tujuan dan Kegunaan Penelitian  

1. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh dan 

dampak negatif apakah  positif pada program siaran tayangan Indonesia Punya Cerita 

di trans tv terhadap pengetahuan budaya dan pariwisata daerah studi pada siswa kelas 

10 SMA Muhammadyah 2 Palembang 

2. Kegunaan Penelitian  

a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi penelitian 

masalah komunikasi kususnya bidang konsentrasi jurnalistik yang berminat 

untuk meneliti bahan yang sama dan sebagai bahan perbandingan.  

b.  Berguna bagi penulis dalam rangka mengembangkan cara pemikiran juga 

sebagai bahan bacaan bagi mahasiswa khusus nya mahasiswa Fakultas 

Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.  

E.  Tinjauan Pustaka  

Berikut ini beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tayangan 

trans tv terhadap pengetahuan kebudayaan diantaranya : 

a.  Ada beberapa penelitian (skripsi) yang hampir memiliki kesamaan dengan 

penelitian yang akan di uji terhadap objek televisi, pertama : penelitian yang 

berjudul “Pengaruh acara my trip my adventure di trans tv terhadap minat 

berpetualang siswa SMA NEGRI 1 TAMBUN SELATAN BEKASI” oleh 

Tanya Aulia Aryanda, mahasiswa Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 

Jurusan Ilmu komunikasi 2015. Pada penelitian Tanya Aulia Aryanda 
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pengaruh tayangan my trip my adventure terhadap minat berpetualang siswa 

untuk mengetahui kebudayaan dan wisatawan yang ada pada Indonesia yang 

disiarkan pada salah satu stasiun Televisi. Penelitian ini memiliki kesamaan 

yaitu sama-sama meneliti tayangan televisi, yang membedakan penelitian 

tersebut jika Tanya Aulia Aryanda meneliti siaran my trip my adventure 

sedangkan penulis meneliti tayangan Indonesia punya cerita pada 

pengetahuan kebudayaan dan pariwisata.  

b.  Penelitian yang dilakukan oleh M Dafit Aidil Pratama, Mahasiswa 

Universitas Islam Negri Sultan Sarif Kasim Riau Jurusan Ilmu komunikasi 

tahun 2014 yang berjudul “ Pengaruh tayangan jejak petualang di trans 7 

terhadap minat berpetualang siswa SMA NEGRI 9 PEKANBARU” 

penelitian ini memiliki kesamaan yaitu sama-sama melihat sebuah program 

yang ada pada stasiun Televisi, memiliki kesamaan penelitian M Dafit Aidil 

Pratama melibatkan kebudayaan pariwisata daerah-daerah yang ada di 

Indonesia.  

 Melihat berbagai literatur tersebut dan dapat kita ambil beberapa persamaan 

judul peneliti lakukan yaitu mengenai pengaruh penyampaian tayangan 

Indonesia punya cerita di trans tv terhadap pengetahuan budaya dan 

pariwisata daerah. Dan perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan 

peneliti yaitu pada rumusan masalahnya yang membahas tentang pengaruh 

tayangan Indonesia punya cerita trans tv. Sehubung dengan itu peneliti 

bermaksud untuk mengembangkan lebih lanjut mengenai penelitian 
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sebelumnya, sehingga peneliti akan melakukan penelitian khususnya untuk 

membuat skripsi di Fakultas Dakwah UIN Raden Fatah Palembang dengan 

judul PENGARUH TAYANGAN INDONESIA PUNYA CERITA DI 

TRANS TV TERHADAP PENGETAHUAN BUDAYA DAN 

PARIWISATA DAERAH (STUDI PADA SISWA SMA 

MUHAMMADIYAH 2 PALEMBANG) 

F.  Kerangka Teori  

Agar penelitian ini memiliki dasar yang kuat, maka digunakan teori-teori 

yang menunjang penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

Teori S-O-R (Stimulus Organism Respon) yang di kemukakan oleh Houland, 

et. al pada tahun 1953 ini lahir karena adanya pengaruh dari ilmu psikologi dan 

komunikasi. Hal ini bisa terjadi karena psikologi dan komunikasi memiliki objek 

kajian yang sama, yaitu jiwa manusia yang meliputi sikap, opini, prilaku, kognisi, 

afeksi dan konasi. Asumsi dasar teori S-O-R adalah bahwa penyebab terjadinya 

perubahan prilaku bergantung ada kualitas rangsangan (stimulus) yang 

berkomunikasi dengan organisme. 
10

 

Teori yang digunakan adalah teori Stimulus-Organism-Respons (S-O-R). 

Teori S-O-R ini menjelaskan bagaimana suatu rangsangan mendapatkan respons. 

Tingkat interaksi paling sederhana adalah ketika tindakan seseorang mendapat 

respons dari orang lain. Teori S-O-R beranggapan bahwa organisme menghasilkan 

                                                             
10 Onong Uchjana Effendy, Ilmu Teori dan Filsafat Komunikas, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti), 
h.256 
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perilaku jika ada kondisi stimulasi tertentu pula jadi efek yang timbul adalah reaksi 

khusus terhadap stimulasi
11

. 

Elemen-elemen dari model ini yaitu pesan (stimulus), komunikan 

(organisme), efek (respons). 

1. stimulus (Pesan) 

2. organisme (Perhatian, pengertian dan penerimaan) 

3. Respons (Perubahan sikap) 

Proses diatas menjelaskan bahwa perubahan sikap dan bergantung kepada 

proses yang terjadi pada individu. Stimulus merupakan pesan yang akan 

mempengaruhi yang diberikan kepada Organisme dapat diterima ataupun ditolak, 

tergantung pada proses masing-masing individu, apabila pada proses sebelumnya 

(proses organisme) terhenti. Ini berarti stimulus tersebut tidak efektif dalam 

mempengaruhi organisme, disebabkan tidak adanya perhatian (attention) dari 

organism tersebut, sebaliknya apabila stimulus diterima oleh organisme berarti 

adanya komunikasi dan perhatian dari organisme, dalam hal ini stimulus efektif dan 

menimbulkan reaksi. 

G.  Hipotesis  

Hipotesis menurut F.N Kerlinger adalah kesimpulan sementara atau 

preposisi tentatif tentang hubungan antara dua atau lebih variabel. Hipotesis 

merupakan jawaban sementara terhadap permasalahan yang diajukan. Hipotesis 

merupakan pernyataan sementara berupa dugaan mengenai apa saja yang sedang kita 
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amati dalam usaha untuk memahaminya. Oleh karna itu, hipotesis berfungsi sebagai 

cara untuk menguji kebenaran.
12

 

“Hipotesis dirumuskan, baik yang bersifat korelasional maupun deskriptif 

disebut hipotesis kerja (Hi) agar diuji secara statistik, diperlukan sesuatu untuk 

membandingkan hipotesis kerja yaitu hipotesis (Ho) yang merupakan formulasi 

terbalik dari hipotesis kerja”. (singarimbun dan Effendy,1989:44-55). Adapun 

hipotesis yang diajukan penulis dalam penelitian ini adalah :  

Ha: Ada pengaruh antara tayangan Indonesia Punya Cerita terhadap pengetahuan 

budaya dan pariwisata daerah dari siswa-siswi kelas 10 sma muhammadyah 2 

Palembang.  

Ho: Tidak ada pengaruh antara tayangan Indonesia punya Cerita terhadap 

pengetahuan budaya dan pariwisata daerah dari siswa-siswi kelas 10 Sekolah 

Menengah Atas Muhammadyah 2 Palembang. 

H. Metode Penelitian  

1. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian kuantitatif . 

yaitu merupakan penelitian yang menggunakan analisis data yang berbentuk 

numeric/angka. Tujuan penelitian kuantitatif yaitu untuk mengembangkan 

dan menggunakan model matematis, teori dan hipotesis yang berkaitan 
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 Suryani Hendrayadi, Metode Riset Kuantitatif, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2016),  

h. 98.  
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dengan fenomena yang diselidiki oleh peneliti.
13

 Objek ini penelitiannya, 

studi pada siswa-siswi kelas 10 Sekolah Menengah Atas Muhammadyah 2 

Palembang. 

2. Jenis Data dan Sumber Data 

a. Jenis Data 

Jenis data penelitian ini menggunakan metode survey yaitu mengambil 

survey dari suatu populasi dengan menggunakan kuesioner sebagai alat 

pengumpulan data utama. Metode survey dilakukan dalam waktu yang 

bersamaan terhadap sejumlah individu atau unit, baik secara sensus ataupun 

dengan menggunakan sempale terhadap masalah yang diteliti . 

b. Sumber data  

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sumber data primer 

dan sumber data sekunder. Sumber data primer adalah sumber data pokok 

yang merupakan hasil jawaban dari permasalahan-permasalahan yang akan 

diteliti yang diperoleh melalui hasil penelitian menggunakan teknik analisis 

kuantitatif. Sedangkan data sekunder merupakan data pendukung dalam 

penelitian. Data tersebut diperoleh dari buku-buku dan dokumen yang 

bekaitan dengan penelitian ini. 

3. Operasional Variabel 

Definisi operasional merupakan bagian bagian yang mendefinisikan sebuah 

konsep atau variable agar dapat diukur, dengan cara melihat pada dimensi 
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 Ibid., h. 109. 
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(Indicator) dari suatu konsep atau variable. Adapun definisi operasional 

dalam penelitian ini adalah:
14

 

Untuk mengetahui Operasional Variabel dapat dilihat pada Tabel.1: 

Operasional Variabel X 

Tabel.1 

Variabel Dimensi Indikator Skala 

(X) 

Pengaruh 

tayangan 

Indonesia 

punya 

cerita pada 

trans TV 

Televisi 1. Dapat dilihat dan didengar ketika 

siaran 

2. Daya pengaruh sangat tinggi 

3. Daya jangkau populasi luas 

 

 

 

L 

 

I 

 

K 

 

E 

 

R 

 

T 

Durasi 1. Lamanya penayangan 

Intesitas 1. Seberapa sering penayangan acara 

2. Seberapa sering audiens 

menonton 

Mental Imagery 1. Rasa ingin tau 

2. Perhatian 

3. Pemahaman 

Promosi Terpadu 1. Kemudahan 

2. Pengaruh sosial 

Operasional Variabel Y 

Tabel.2 

Variabel Dimensi Indikator Skala 

(Y) 

Pengetahuan 

kebudayaan 

dan 

pariwisata 

daerah 

siswa-siswi 

Kontrol  1. Memperhatikan dampak 

tayangan televisi pada 

penambahan pengetahuan 

pada siswa-siswi 

2. Mengikuti perkembangan 

pengetahuan siswa-siswi  

 

 

L 

I 

K 

E 

R 

T 

Kesedihan 1. Memahami 

2. Mengerti 

3. Memutuskan 

Identifikasi 1. Pengetahuan 

2. Penampilan 

3. Penyampaian 

Internalisasi 1. Menerima  

2. Mencoba 

 

                                                             
14  Juliansyah Noor, Metodelogi Penelitian, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), h. 10. 
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Untuk mengklasifikasikan variabel yang diukur, maka digunakanlah skala 

Likert. Skala Likert merupakan salah satu skala yang paling banyak digunakan pada 

penelitian sosial. Skala likert digunakan untuk mengukur suatu pendapat dan persepsi 

seseorang terhadap penelitian ini. skala likert bergradasi positif digunakan sebagai 

tahapan pemberian score atau nilai atas angket (kuesioner) dalam bentuk pertanyaan 

yang dijawab oleh reponden dan setiap pernyataan memiliki bobot yang berbeda dan 

seluruh jawaban responden akan dijumlahkan berdasarkan bobotnya sehinga 

menghasilkan suatu skor tunggal mengenai suatu topik tertentu.  

Untuk menjaga konsistensi pengukuran sikap, bobot jawaban haruslah 

disusun terbalik untuk pertanyaan yang bersiat negative.
15

 Terhadap minat penonton 

yaitu suatu kecenderungan seseorang dalam bertingkah laku yang dapat diarahkan 

untuk memperhatikan suatu objek atau melakukan suatu aktivitas tertentu yang 

didorong oleh perasaan senang karena dianggap bermanfaat bagi dirinya. 

4. Uji Coba Instrumen 

a. Validitas  

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukan tingkat-tingkat kevalidan atau 

kesahihan. Suatu instrument yang valid atau sahih mempunyai validitas yang 

tinggi. Sebaliknya, instrument yang kurang valid memiliki validitas rendah. 

Dalam penelitian ini penghitungan validitas data menggunakan Program 

SPSS. 

                                                             
15 Morissan, Motode Penelitian Survei, (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), Cet, Ke-3, h. 88. 
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b. Realiabilitas (keandalan) 

Realiabilitas menunjukan pada satu pengertian bahwa sesuatu instrument 

cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena 

instrument tersebut sudah baik. Dalam penelitian ini penghitungan Reliabilitas 

data menggunakan Program SPSS. 

5. Populasi dan Sampel  

a. Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang 

memiliki kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. 

Populasi menurut Sugiyono adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas 

obyek / subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya.
16

 

Menurut Suhaimi Ari Kunto apabila subyeknya kurang dari 100, lebih baik 

diambil semuanya. Sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi. 

Sebaliknya, jika jumlah subyeknya besar, maka dapat diambil sampel penelitian 

antara 10-15% atau 20-25% atau lebih.
17

 

 

 

                                                             
16

 Ibid, h. 190 
17

 Suhaimi Ari Kunto, Prosedur Suatu Pendekatan Praktis, (Jakarta : Karya Cipta, 1998), h.115. 
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Dalam penelitian ini populasi yang dimaksud adalah seluruh siswa-siswi kelas 

X Sekolah Menengah Atas Muhammadiyah 2 Palembang sebanyak 4 kelas dengan 

jumlah  siswa 143 orang. Namun, dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik 

purposive sampling dalam pengambilan sampel. Teknik ini merupakan teknik 

pengambilan sempel ini dilakukan secara bertujuan terhadap objek untuk penelitian, 

dengan melakukan pengambilan sampel di kelas 10 ips 1 sebanyak 35 orang. 

Dari pengertian diatas maka, populasi dari penelitian adalah seluruh siswa-siswi kelas 

10 IPS 1 karna siswa siswi tersebut mempelajari ilmu sosial dan kebudayaan. 

  Untuk mengetahui jumlah keseluruhan siswa  SMA muhammadiyah 2 

palembang dapat dilihat dengan rincian tabel 3:  

Tabel. 3 

No Kelas 

Jumlah Siswa 

Laki-laki Perempuan Jumlah 

1 10 IPA 1 18 orang 20 orang 38 orang 

2 10 IPA 2 14 orang 25 orang 39 orang 

3 10 IPA 3 18 orang 13 orang 31 orang 

4 10 IPS 1 27 orang 8  orang 35 orang 

 JUMLAH 77 orang 64 orang 143 orang 

b. Sampel  

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut. Secara sederhana dapat dikatakan, bahwa sampel adalah 
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sebagian dari populasi yang terpilih dan mewakili populasi tersebut. 

Menurut Arikunto yaitu apabila subyeknya kurang dari 100, lebih baik ambil 

semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi.
18

 Namun 

subyek yang ada pada penelitian ini lebih dari 100 sehingga penulis 

menyatakan peneltian ini adalah penelitian sampel dari siswa kelas X IPS 1 

yang berjumlah 35 orang. 

6. Teknik Pengumpulan Data 

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data primer dan data 

sekunder. Dimana data primer merupakan data yang berkaitan dengan 

masalah penelitian. Sedangkan data sekunder merupakan data pendukung 

yang diperlukan untuk menjelaskan kegiatan penyebaran informasi melalui 

angket (Questionair). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa 

teknik pengumpulan data, teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan 

yaitu: 

a. Angket 

Penyebaran Angket, yaitu usaha mengumpulkan informasi dengan cara 

pertanyaan tertulis dan dibagikan pada penonton tayangan Menurut Kartono 

bahwa, “Kuesioner atau angket adalah suatu masalah yang umumnya banyak 

menyangkut kepentingan umum (orang banyak), dilakukan dengan jalan 

mengedarkan suatu daftar pertanyaan berupa formulir-formulir, yang 

                                                             
18

 Ibid, h. 174. 
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diajukan secara tertulis kepada sejumlah subjek untuk mendapatkan jawaban 

atau tanggapan (respon) tertulis seperlunya”  

b. Studi Pustaka 

Teknik yang dilakukan sebagai pelengkap, dalam hal ini untuk memenuhi 

atau mempelajari serta mengutip pendapat-pendapat para ahli yang ada 

hubungannya dengan masalah yang diteliti. 

7. Teknik Analisis Data 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas data dilakukan untuk mengetahui apakah data yang diperoleh 

normal atau tidak. Untuk melakukan uji normalitas distribusi data digunakan 

Kolmogorov-smirnov Test dari program SPSS. Interpretasi normalitas data 

dihitung dengan cara membandingkan nilai Asymtotic Significance yang 

diperoleh dengan nilai α = 0,05 jika Asymp.Sig> 0,05, maka data dinyatakan 

berdistribusi normal. 

b. Uji Homogenitas 

Uji homogenitas perlu dilaksanakan untuk membuktikan kesamaan varian 

kelompok yang dibentuk sampel tersebut yang sama. Uji homogenitas ini 

perlu untuk memastikan bahwa data tersebut berasal dari populasi yang 

homogen. Pengujian homogenitas pada penelitian ini dilakukan dengan 

menggunakan Chi-Square Test pada program SPSS dengan taraf signifikan 

5% ( α = 0,05 ). 
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Interpretasi homogenitas data dihitung dengan cara membandingkan nilai 

Asymtotic Significance yang diperoleh dengan nilai α = 0,05  jika 

Asymp.Sig> 0,05 maka data dinyatakan homogen. 

c. Uji Linearitas 

Uji linearitas ini digunakan untuk mengetahui apakah korelasi yang 

diperoleh “berarti” apabila dipergunakan untuk membuat kesimpulan antar 

variabel yang sedang dianalisis. Pengujian linearitas variabel bebas dengan 

variabel terikat dilakukan dengan menggunakan one-way anova pada 

program SPSS dengan taraf signifikan 5% ( α = 0,05 ). Interpretasi linearitas 

data dilakukan dengan ketentuan jika sig F > 0,05, maka variabel bebas 

dengan variabel terikat tersebut mempunyai hubungan yang linear. 

d. Uji Analisis Regresi Sederhana 

Model regresi sederhana adalah digunakan untuk mengukur pengaruh 

variabel tayangan Indonesia Punya Cerita (X) pada Pengetahuan budaya dan 

pariwisata  (Y),  maka dapat dirumuskan sebagai berikut ; 

ϔ = a + b X 

Dimana 

ϔ = Variabel Dependen (Pengetahuan Budaya dan Pariwisata) 

X = Variabel Independen ( Penonton tayangan Indonesia Punya Cerita ) 

a  = Konstanta regresi 

b  = Koefisien regresi 
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I. Sistematika Penelitian 

Pada penelitian ini peneliti menampilkan sistematika penelitian yang terdiri 

dari lima bab yaitu sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, 

tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan 

sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Penjelasan mengenai landasan teori dari tinjauan umum tentang pengaruh 

acara televisi, membahas tentang Media massa, Tinjauan komunikasi massa, dan 

jenisnya, tinjauan mengenai teori uses and gratifications yang digunakan dalam 

penelitian 

BAB III OBJEK PENELITIAN 

Membahas tentang gambaran umum objek atau tempat penelitian yaitu SMA 

Muhammadiyah 2 Palembang di mana tempat peneliti mengadakan penelitian 

meliputi : Profil Sekolah, Sejarah Sekolah, Visi dan Misi Sekolah, Struktur 

Organisasi Sekolah, dan  sejarah Trans TV. 

BAB VI HASIL PENELITIAN 

Membahas cara dan hasil pengumpulan data melalui angket yang disebarkan 

kepada responden dan telah diisi oleh responden. 
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BAB V PENUTUP 

Merupakan bab penutup yang membuat kesimpulan dan saran dari penelitian 

yang telah dilakukan yang merupakan jawaban dari masalah pokok yang menjadi 

sasaran penelitian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


