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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I.1. Latar Belakang Masalah 

Media massa merupakan alat atau sarana untuk menyampaikan dan 

informasi kepada khalayak publik. Salah satu dari media massa adalah media 

massa elektronik. Ada banyak jenis dan bentuk dari media elektronik salah 

satunya adalah televisi (TV). Televisi merupakan salah satu instrumen media 

informasi dan komunikasi elektronik yang saat ini berkembang pesat dan 

memiliki daya pengaruh yang cukup besar terhadap masyarakat. Kelebihan dari 

media televisi adalah bahwa televisi dapat menyajikan siaran langsung (live 

broadcasting) yang memungkinkan untuk mendukung komunikasi dan informasi 

yang lebih efektif.  Bahkan televisi seperti disampaikan oleh Patricia Edgar dapat 

memungkinkan terjadinya diskusi secara langsung. Hal inilah yang menjadikan 

televisi menjadi sarana komunikasi dan informasi yang paling efektif dan 

diminati. Disamping itu, TV menyampaikan informasi dengan metode audio 

visual sehingga efektivitas penyampaian informasi dapat berjalan baik.   

Sebagai sarana komunikasi dan informasi, TV memiliki fungsi integratif. 

Seperti yang dikatakan oleh Pareno (2005 : 7-8), TV memiliki fungsi informasi, 

fungsi mendidik, fungsi penghibur dan fungsi mempengaruhi. Keempat fungsi 

tersebut harus berjalan secara bersamaan. Hal ini juga relevan dengan hasil 

penelitian yang dilakukan oleh Elfiyanti (2005:137), yang menyatakan bahwa 
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pada umumnya tujuan utama khalayak televisi adalah untuk memperoleh hiburan 

dan selanjutnya untuk memperoleh informasi. Terkait dengan fungsi televisi 

sebagai pembawa pesan dan berefek pada upaya untuk mempengaruhi pola sikap, 

perbuatan dan pikiran, maka stasiun televisi berupaya mendesain dan 

mengkreasikan sebuah program acara yang menarik minat masyarakat sebagai 

pemirsa. Acara-acara yang didesain atau di kreasi oleh stasiun TV akan mengacu 

pada empat fungsi komunikasi yang dimiliki oleh media televisi. 

Trans TV sebagai salah satu stasiun televisi dalam menjalankan operasinya 

melalui acara-acara yang disuguhkan kepada pemirsa juga tidak terlepas pada 

koridor membawa empat fungsi komunikasi tersebut. Beberapa acara yang 

dikelola Trans TV terkait empat fungsi komunikasi tersebut seperti tergambarkan 

pada tabel berikut : 

Tabel 1.1 Penggolongan Acara di Stasiun Televisi Trans TV 

ELEMEN FUNGSI 

KOMUNIKASI 
PROGRAM 

Hiburan Fringe 2, Supernatural V, Vampire 

Diaries, Bioskop TransTV, Bioskop 

Indonesia, Sinema Dini Hari, Mr. Bean, 

Bioskop TRANSTV Spesial, Sketsa, 

Gong Show, Ethnic Runaway, Ranking 

1, Gaul Bareng Bule, Nilai Kehidupan, 

Super Trap, Comedy Project, Kakek-

http://www1.transtv.co.id/frontend/home/view/173/fringe_2�
http://www1.transtv.co.id/frontend/home/view/235/supernatural_v�
http://www1.transtv.co.id/frontend/home/view/262/vampire_diaries�
http://www1.transtv.co.id/frontend/home/view/262/vampire_diaries�
http://www1.transtv.co.id/frontend/home/view/11/bioskop_transtv�
http://www1.transtv.co.id/frontend/home/view/66/bioskop_indonesia�
http://www1.transtv.co.id/frontend/home/view/66/bioskop_indonesia�
http://www1.transtv.co.id/frontend/home/view/95/sinema_dini_hari�
http://www1.transtv.co.id/frontend/home/view/99/mr._bean�
http://www1.transtv.co.id/frontend/home/view/102/bioskop_transtv_spesial�
http://www1.transtv.co.id/frontend/home/view/47/sketsa�
http://www1.transtv.co.id/frontend/home/view/67/gong_show_�
http://www1.transtv.co.id/frontend/home/view/67/gong_show_�
http://www1.transtv.co.id/frontend/home/view/155/ranking_1�
http://www1.transtv.co.id/frontend/home/view/155/ranking_1�
http://www1.transtv.co.id/frontend/home/view/183/gaul_bareng_bule�
http://www1.transtv.co.id/frontend/home/view/212/nilai_kehidupan�
http://www1.transtv.co.id/frontend/home/view/220/super_trap�
http://www1.transtv.co.id/frontend/home/view/258/comedy_project�
http://www1.transtv.co.id/frontend/home/view/261/kakek_kakek_narsis�
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Kakek Narsis, BRI Di Hati, Show 

Imah, Nature's Life, Semangat Pagi, 

Fun Cooking, Magic Comedy, Digital 

Clip, Tahan Tawa, Dia-Loe-Gue, Teater 

Komedi, Bukan Prime Time 

Rival, Jelajah, Benu Buloe, Jika Aku 

Menjadi, Bosan Jadi Pegawai, Bingkai 

Berita, Pengabdian, iND!GO, Anak 

Negeri, Sepenggal Sejarah, Ceriwis , 

Insert Pagi, Insert, Inside, Gula Gula, 

Koper Dan Ransel, Ngulik, Ala Chef, 

Celebrity On Vacation, Griya Unik, 

WIsata Kuliner,  Wisata Terapi 

Informasi 

 

Jelajah, Reportase Siang, Jelang Siang, 

Reportase Pagi, Reportase Sore, 

Reportase Malam, Benu Buloe, Jika 

Aku Menjadi, Bosan Jadi Pegawai, 

Harmoni Alam, Bingkai Berita, 

Riwayat, Pengabdian, iND!GO, Anak 

Negeri, Sepenggal Sejarah, Reportase 

Investigasi, Ceriwis , Insert Pagi, Insert, 

Inside, Gula Gula, Koper Dan Ransel, 

Ngulik, Ala Chef, Celebrity On 

http://www1.transtv.co.id/frontend/home/view/281/bri_di_hati�
http://www1.transtv.co.id/frontend/home/view/284/show_imah�
http://www1.transtv.co.id/frontend/home/view/284/show_imah�
http://www1.transtv.co.id/frontend/home/view/286/natures_life�
http://www1.transtv.co.id/frontend/home/view/289/semangat_pagi�
http://www1.transtv.co.id/frontend/home/view/290/fun_cooking�
http://www1.transtv.co.id/frontend/home/view/292/magic_comedy�
http://www1.transtv.co.id/frontend/home/view/293/digital_clip�
http://www1.transtv.co.id/frontend/home/view/293/digital_clip�
http://www1.transtv.co.id/frontend/home/view/294/tahan_tawa�
http://www1.transtv.co.id/frontend/home/view/295/dia_loe_gue�
http://www1.transtv.co.id/frontend/home/view/296/teater_komedi�
http://www1.transtv.co.id/frontend/home/view/296/teater_komedi�
http://www1.transtv.co.id/frontend/home/view/297/bukan_prime_time�
http://www1.transtv.co.id/frontend/home/view/299/rival�
http://www1.transtv.co.id/frontend/home/view/16/jelajah�
http://www1.transtv.co.id/frontend/home/view/53/benu_buloe�
http://www1.transtv.co.id/frontend/home/view/59/jika_aku_menjadi�
http://www1.transtv.co.id/frontend/home/view/59/jika_aku_menjadi�
http://www1.transtv.co.id/frontend/home/view/63/bosan_jadi_pegawai�
http://www1.transtv.co.id/frontend/home/view/121/bingkai_berita�
http://www1.transtv.co.id/frontend/home/view/121/bingkai_berita�
http://www1.transtv.co.id/frontend/home/view/209/pengabdian�
http://www1.transtv.co.id/frontend/home/view/267/indgo�
http://www1.transtv.co.id/frontend/home/view/280/anak_negeri�
http://www1.transtv.co.id/frontend/home/view/280/anak_negeri�
http://www1.transtv.co.id/frontend/home/view/285/sepenggal_sejarah�
http://www1.transtv.co.id/frontend/home/view/15/ceriwis_�
http://www1.transtv.co.id/frontend/home/view/27/insert_pagi�
http://www1.transtv.co.id/frontend/home/view/29/insert�
http://www1.transtv.co.id/frontend/home/view/33/inside�
http://www1.transtv.co.id/frontend/home/view/50/gula_gula�
http://www1.transtv.co.id/frontend/home/view/51/koper_dan_ransel�
http://www1.transtv.co.id/frontend/home/view/55/ngulik�
http://www1.transtv.co.id/frontend/home/view/81/ala_chef�
http://www1.transtv.co.id/frontend/home/view/83/celebrity_on_vacation�
http://www1.transtv.co.id/frontend/home/view/84/griya_unik�
http://www1.transtv.co.id/frontend/home/view/90/wisata_kuliner_�
http://www1.transtv.co.id/frontend/home/view/90/wisata_kuliner_�
http://www1.transtv.co.id/frontend/home/view/16/jelajah�
http://www1.transtv.co.id/frontend/home/view/17/reportase_siang�
http://www1.transtv.co.id/frontend/home/view/18/jelang_siang�
http://www1.transtv.co.id/frontend/home/view/24/reportase_pagi�
http://www1.transtv.co.id/frontend/home/view/35/reportase_sore�
http://www1.transtv.co.id/frontend/home/view/39/reportase_malam�
http://www1.transtv.co.id/frontend/home/view/53/benu_buloe�
http://www1.transtv.co.id/frontend/home/view/59/jika_aku_menjadi�
http://www1.transtv.co.id/frontend/home/view/59/jika_aku_menjadi�
http://www1.transtv.co.id/frontend/home/view/63/bosan_jadi_pegawai�
http://www1.transtv.co.id/frontend/home/view/68/harmoni_alam�
http://www1.transtv.co.id/frontend/home/view/121/bingkai_berita�
http://www1.transtv.co.id/frontend/home/view/208/riwayat�
http://www1.transtv.co.id/frontend/home/view/209/pengabdian�
http://www1.transtv.co.id/frontend/home/view/267/indgo�
http://www1.transtv.co.id/frontend/home/view/280/anak_negeri�
http://www1.transtv.co.id/frontend/home/view/280/anak_negeri�
http://www1.transtv.co.id/frontend/home/view/285/sepenggal_sejarah�
http://www1.transtv.co.id/frontend/home/view/300/reportase_investigasi�
http://www1.transtv.co.id/frontend/home/view/300/reportase_investigasi�
http://www1.transtv.co.id/frontend/home/view/15/ceriwis_�
http://www1.transtv.co.id/frontend/home/view/27/insert_pagi�
http://www1.transtv.co.id/frontend/home/view/29/insert�
http://www1.transtv.co.id/frontend/home/view/33/inside�
http://www1.transtv.co.id/frontend/home/view/50/gula_gula�
http://www1.transtv.co.id/frontend/home/view/51/koper_dan_ransel�
http://www1.transtv.co.id/frontend/home/view/55/ngulik�
http://www1.transtv.co.id/frontend/home/view/81/ala_chef�
http://www1.transtv.co.id/frontend/home/view/83/celebrity_on_vacation�
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Vacation, Griya Unik, WIsata Kuliner,  

Wisata Terapi, Ethnic Runaway, 

Nature's Life, Fun Cooking, Jelajah, 

Benu Buloe, Bingkai Berita, Anak 

Negeri, Sepenggal Sejarah, Insert Pagi, 

Insert, Inside, Ala Chef, Celebrity On 

Vacation, Griya Unik, WIsata Kuliner,  

Wisata Terapi 

Pendidikan Jelajah, Benu Buloe, Bosan Jadi 

Pegawai, Harmoni Alam, Pengabdian, 

Anak Negeri, Sepenggal Sejarah, 

Inside, Gula Gula, Koper Dan Ransel, 

Ngulik, Ala Chef, Celebrity On 

Vacation, Griya Unik, WIsata Kuliner,  

Wisata Terapi Halal ?, Islam Itu Indah, 

IQRA, Ranking 1, Nilai Kehidupan, 

Nature's Life, 

(Sumber : www.transtv.co.id ) 

Dari beberapa acara yang tertera pada tabel diatas, ada beberapa acara 

yang bersinggungan dengan dua elemen fungsi komunikasi secara bersamaan. 

Sebagai contoh : acara Ranking 1, disamping bermuatan hiburan juga bertujuan 

untuk member pendidikan kepada pemirsa. Begitu juga acara yang bergenre 

kuliner, disamping dikemas dengan nuansa hiburan, namun yang terpenting dari 

http://www1.transtv.co.id/frontend/home/view/84/griya_unik�
http://www1.transtv.co.id/frontend/home/view/90/wisata_kuliner_�
http://www1.transtv.co.id/frontend/home/view/90/wisata_kuliner_�
http://www1.transtv.co.id/frontend/home/view/90/wisata_kuliner_�
http://www1.transtv.co.id/frontend/home/view/152/ethnic_runaway�
http://www1.transtv.co.id/frontend/home/view/286/natures_life�
http://www1.transtv.co.id/frontend/home/view/290/fun_cooking�
http://www1.transtv.co.id/frontend/home/view/16/jelajah�
http://www1.transtv.co.id/frontend/home/view/53/benu_buloe�
http://www1.transtv.co.id/frontend/home/view/121/bingkai_berita�
http://www1.transtv.co.id/frontend/home/view/280/anak_negeri�
http://www1.transtv.co.id/frontend/home/view/280/anak_negeri�
http://www1.transtv.co.id/frontend/home/view/285/sepenggal_sejarah�
http://www1.transtv.co.id/frontend/home/view/27/insert_pagi�
http://www1.transtv.co.id/frontend/home/view/29/insert�
http://www1.transtv.co.id/frontend/home/view/33/inside�
http://www1.transtv.co.id/frontend/home/view/81/ala_chef�
http://www1.transtv.co.id/frontend/home/view/83/celebrity_on_vacation�
http://www1.transtv.co.id/frontend/home/view/83/celebrity_on_vacation�
http://www1.transtv.co.id/frontend/home/view/84/griya_unik�
http://www1.transtv.co.id/frontend/home/view/90/wisata_kuliner_�
http://www1.transtv.co.id/frontend/home/view/90/wisata_kuliner_�
http://www1.transtv.co.id/frontend/home/view/90/wisata_kuliner_�
http://www1.transtv.co.id/frontend/home/view/16/jelajah�
http://www1.transtv.co.id/frontend/home/view/53/benu_buloe�
http://www1.transtv.co.id/frontend/home/view/63/bosan_jadi_pegawai�
http://www1.transtv.co.id/frontend/home/view/63/bosan_jadi_pegawai�
http://www1.transtv.co.id/frontend/home/view/68/harmoni_alam�
http://www1.transtv.co.id/frontend/home/view/209/pengabdian�
http://www1.transtv.co.id/frontend/home/view/280/anak_negeri�
http://www1.transtv.co.id/frontend/home/view/285/sepenggal_sejarah�
http://www1.transtv.co.id/frontend/home/view/33/inside�
http://www1.transtv.co.id/frontend/home/view/50/gula_gula�
http://www1.transtv.co.id/frontend/home/view/51/koper_dan_ransel�
http://www1.transtv.co.id/frontend/home/view/55/ngulik�
http://www1.transtv.co.id/frontend/home/view/81/ala_chef�
http://www1.transtv.co.id/frontend/home/view/83/celebrity_on_vacation�
http://www1.transtv.co.id/frontend/home/view/83/celebrity_on_vacation�
http://www1.transtv.co.id/frontend/home/view/84/griya_unik�
http://www1.transtv.co.id/frontend/home/view/90/wisata_kuliner_�
http://www1.transtv.co.id/frontend/home/view/90/wisata_kuliner_�
http://www1.transtv.co.id/frontend/home/view/90/wisata_kuliner_�
http://www1.transtv.co.id/frontend/home/view/48/halal_�
http://www1.transtv.co.id/frontend/home/view/191/islam_itu_indah�
http://www1.transtv.co.id/frontend/home/view/199/iqra�
http://www1.transtv.co.id/frontend/home/view/155/ranking_1�
http://www1.transtv.co.id/frontend/home/view/212/nilai_kehidupan�
http://www1.transtv.co.id/frontend/home/view/286/natures_life�
http://www.transtv.co.id/�
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acara tersebut adalah memberi informasi tentang makanan dan cara memasak dan 

juga memberi nilai-nilai pendidikan khususnya pada edisi makanan atau kuliner 

yang berasal dari nusantara. Namun yang terpenting dari semua acara yang 

ditayangkan oleh stasiun TV memiliki tujuan yang sama yaitu untuk 

mempengaruhi pemirsa. 

Kecenderungan stasiun TV untuk mengkombinasikan muatan elemen 

fungsi komunikasi yang variatif dalam sebuah tayangan, tidak terlepas dari dari 

strategi stasiun TV yang berusaha untuk merebut hati dan perhatian pemirsa. 

Salah satu acara yang menjadi favorit saat ini adalah tayangan-tayangan yang 

bergenre kuliner. Acara ini bertujuan untuk menjaring segmen pemirsa dari 

kalangan ibu-ibu. Acara ini menjadi menarik karena didesain dengan konsep 

hiburan, juga informatif dan mendidik serta disiarkan pada jam-jam santai seperti 

akhir pekan dimana ibu-ibu tidak dalam aktivitas. Acara kuliner menjadi pilihan 

stasiun TV untuk merebut hati pemirsa khususnya ibu-ibu karena aktivitas kuliner 

merupakan aktivitas yang sangat dekat dengan kehidupan masyarakat sebagai 

pemirsa TV sehingga inisiatif untuk menayangkan program bergenre kuliner 

menjadi salah satu strategi yang dilakukan stasiun TV. Disamping itu, televisi 

sebagai media komunikasi massa juga berorientasi pada tujuan komunikasi pada 

umumnya, yaitu untuk mengubah sikap, pandangan, dan perilaku orang lain atau 

pemirsanya (Onong Uchjana Effendi, 1988:17). Sehingga  upaya dari stasiun TV 

untuk mempengaruhi minat, sikap dan perilaku pemirsanya menjadi perhatian 

khusus dengan penetuan materi, pesan yang akan disampaikan, intensitas pemirsa 

dalam menonton acara tersebut, latar belakang pendidikan pemirsa dan 
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pengalaman pemirsa, nilai dan norma budaya, lingkungan pemirsa serta hobi dan 

ketertarikan pemirsa. Itu berarti bahwa pesan yang ingin disampaikan melalui 

penayangan program acara tersebut harus memberi pengaruh baik langsung 

maupun tidak langsung terhadap wawasan pengetahuan, perasaan, dan perilaku 

pemirsa. 

Salah satu acara yang ditayangkan oleh Trans TV sebagai akomodasi dari 

hal tersebut diatas adalah acara kuliner dengan nama “Ala Chef”. Tayangan  ini  

adalah tayangan bergenre kuliner yang menampilkan aneka resep masakan dari 

Chef Farah Quinn. Dalam setiap episode, Chef Farah mengambil ide masakan dari 

daerah yang berbeda-beda. Tayangan ini juga dikemas  dengan menraik karena 

Chef Farah Quinn selalu berbaur dengan masyarakat setempat dan melibatkan 

mereka dalam kegiatan memasaknya. “Ala Chef” merupakan tayangan yang 

berupaya untuk mempengaruhi dan menanamkan dalam pola pikir pada ibu-ibu 

sebagai pemirsa untuk mau mencoba dan mempraktekkan resep-resep masakan 

yang disampaikan pada acara tersebut. 

Berdasarkan latar belakang diatas, pada penelitian ini, peneliti ingin 

mengetahui sejauhmana pengaruh tayangan  “Ala Chef”  di Trans TV terhadap 

ibu-ibu sebagai pemirsa agar berminat untuk melakukan atau mempraktekkan 

resep-resep masakan yang disampaiakn pada acara tersebut. 

 

I.2. Identifikasi Masalah 

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi memberi dampak 

kepada semua aspek kehidupan masyarakat. Industri penyiaran atau industri 
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pertelevisian termasuk salah satu yang terpengaruh dari perkembangan dunia 

informasi dan komunikasi. Seiring dengan perkembangan tersebut, televisi 

menjadi sesuatu yang melekat dalam kehidupan kehidupan sehari-hari 

masyarakat. Televisi sebagai bagian dari elemen komunikasi massa, berperan 

sebagai media penyampaian pesan dari tujuan dasar komunikasi massa. 

Dalam industri pertelevisian atau industri penyiaran, penyamapaian pesan 

dilakukan dengan mendesain program-program atau acara-acara televisi. Di dalam 

ketatnya persaingan industri televisi, kualitas sebuah acara akan ditentukan 

bagaimana sebuah acara mendapat perhatian dari pemirsa sehingga acara yang 

dibuat haruslah mendekati pada selera dan minat pemirsa. Pesan yang ingin 

disampaikan melalui kemasan sebuah acara akan disebut berhasil jika dapat 

mempengaruhi minat dan sikap pemirsa. 

Dari berbagai acara yang disajikan oleh stasiun TV, tayangan yang 

bertema pendidikan namun dikemas dengan konsep hiburan menjadi daya tarik 

tersendiri bagi ibu-ibu sebagai pemirsa TV. Berdasarkan pengamatan pendahuluan 

yang dilakukan peneliti pada sekelompok ibu-ibu di RT 07 RW 08 Kelurahan 

Kelapa Gading Jakarta Utara, terdapat ketertarikan untuk menonton acara TV 

yang bermuatan pendidikan dan menghibur khususnya jika ditayangkan pada 

akhir pekan sehingga menarik minat peneliti untuk melakukan penelitian tersebut. 

Pada penelitian ini, peneliti ingin mengidentifikasi sejauh mana acara “Ala 

Chef” di Trans TV dapat mempengaruhi pola sikap dan perilaku pemirsa 

khususnya ibu-ibu sehingga mau melakukan atau mencoba resep-resep yang 
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disampaikan dan bagaimana acara “Ala Chef” di Trans TV dapat mempengaruhi 

pemirsa acara tersebut? 

I.3. Rumusan Masalah 

Dari hasil identifikasi permasalahan tersebut diatas, rumusan masalah pada 

penelitian ini adalah sejauh mana pengaruh tayangan “Ala Chef” di Trans TV 

pada bulan Mei 2012 terhadap Ibu-Ibu di RT 07 RW 08 Kelurahan Kelapa Gading 

Timur Jakarta Utara. 

 

I.4. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh tayangan “Ala 

Chef” di Trans TV pada bulan Mei 2012 terhadap Ibu-Ibu di RT 07 RW 08 

Kelurahan Kelapa Gading Timur Jakarta Utara. 

 

 

I.5. Kegunaan Penelitian 

Dengan tujuan penelitian seperti tersebut diatas, penelitian ini diharapkan 

dapat memberi dalam berbagai aspek seperti berikut: 

• Kegunaan akademis : Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan 

kepada peneliti dan pembaca dari hasil dunia khasanah penelitian tentang 

pengaruh acara TV terhadap audiens ibu-ibu. 

• Kegunaan praktis : Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan  dan 

membantu industri pertelevisian khususnya stasiun televisi dalam 
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mendesain atau merancang sebuah program acara televisi yang menarik 

mendapat perhatian pemirsa. 

• Kegunaan sosial : Penelitian ini dapat memberi masukan kepada pemirsa 

televisi dalam memilih acara yang baik dan bermanfaat karena acara 

televisi pada dasarnya memiliki pesan tersirat yang ingin disampaikan 

kepada pemirsa. 

 

I.6. Sistematika Penelitian 

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas dalam membahas 

permasalahan dalam penelitian ini, penelitian ini disampaikan secara sistematis 

sesuai dengan prinsip penulisan karya ilmiah yang terbagi dalam 6 bab sehingga 

akan memudahkan bagi pembaca untuk memahami serta mengambil suatu 

kesimpulan dari apa yang penulis bahas. Kemudian penulis membagi dan 

mengelompokkan menjadi 6 bab yang secara garis besar adalah sebagai berikut: 

BAB I  : PENDAHULUAN 

Dalam bab pertama ini menjelaskan tentang latar belakang masalah,  identifikasi 

masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan 

sistematika penulisan. 

BAB II  : OBJEK PENELITIAN 

Bab kedua ini akan mengulas dan memberi gambaran tentang acara “Ala Chef” 

itu sendiri serta beberapa uraian resep masakan.  
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BAB III : TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini merupakan bagian tinjauan pustaka. Pada bagian ini akan diuraikan 

definisi atau konsep-konsep dasar tentang komunikasi, jurnalistik, industri televisi 

dan penyiaran, serta konsep dasar dari acara-acara yang bergenre kuliner yang 

ditayangkan oleh stasiun televisi serta beberapa teori atau informasi yang relevan 

untuk membangun alur pikir logis sehingga dapat membantu penulis mengambil 

dan merumuskan kesimpulan sebagai hasil dari penelitian ini.  

BAB IV : METODOLOGI PENELITIAN  

Dalam bab ini menguraikan tentang waktu dan tempat penelitian, jangkauan 

penelitian, metode penelitian, jenis penelitian, sumber dan teknik pengumpulan 

data,  teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini. 

BAB V : ANALISA DAN PEMBAHASAN  

Pada bab ini, pokok-pokok permasalahan dalam penelitian ini akan dibahas dan 

dianalisis dengan menggunakan metode penelitian seperti yang telah disampaikan 

pada bab III dengan didukung data yang diperoleh selama penelitian dan berpijak 

pada teori-teori  yang disajikan pada bagian tinjauan pustaka dan kemudian 

dintrepretasikan sebagai hasil dari penelitian ini. 

BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini merupakan bagian akhir dari penelitian ini. Pada bagian ini akan 

disampaikan rumusan hasil penelitian berupa kesimpulan dan saran-saran yang 

berisi hal-hal yang mungkin belum dapat dicapai pada penelitian ini atau mungkin 
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berupa rekomendasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan terhadap hasil 

penelitian ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




