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Remaja dalam menggunakan media massa (dalam hal ini menonton sebuah acara televise) untuk 

memenuhi salah satu kebutuhan untuk memperoleh sebuah informasi seputar kehidupan remaja. 

Namun demikian setiap individu memiliki karakteristik dan tingkat kebutuhan yang berbeda-

beda. Remaja adalah termasuk salah satu khalayak sasaran media televisi, karena remaja adalah 

masa peralihan diantara masa anak-anak dan masa dewasa, mereka bukan lagi anak-anak tetapi 

bukan pula orang dewasa yang telah matang (Hurlock, 1993:206).Acara bintang gaul adalah 

sebuah nama sebuah tabloid remaja yaitu bintang gaul, pihak indosiar melakukan kerjasama 

dengan tabloid bintang gaul tersebut. Kerjasama tersebut dilakukan oleh pihak tabloid karena 

manajemen tabloid tersebut merasa bahwa informasi yang disuguhkan dalam tabloid tersebut 

akan lebih efektif lagi apabila isi dari tabloid tersebut dikemas dala bentuk visual.  

Khalyak dalam menggunakan media massa (dalam hal ini penonton televise) yaitu untuk 

memenuhi salah satu kebutuhannya. Karena kebutuhan setiap orang berbeda maka pemilihan dan 

kesukaan orang dalam menggunakan media pun bermacam-macam. Menurut rakhmad ada lima 

tipologi kebutuhan khalayak dalam menggunakan media massa : satu lingkungan Cognitive 

Needs (kebutuhan kognitif), kebutuhan yang berkaitan untuk mendapatkan informasi, 

pengetahuan dan pemahaman mengenai lingkungan, dua Afektive Needs (kebutuhan afektif), 

kebutuhan yang berkaitan dengan peneguhan pengalaman-pengalama yang estetis, 

menyenangkan dan emosional, tiga Personal Integrative Nedds ( kebutuhan pribadi secara 

integrative), kebutuhan yang berkaitan peneguhan kredibilitas, kepercayaan, stabilitas dan status 

individual. Hal-hal tersebut diperoleh dari hasrat akan harga diri, empat Social Integrative Needs 

(kebutuhan social secara integrative), kebutuhan yang berkaitan dengan peneguhan kontak 

dengan keluarga, teman dan dunia. Hal-hal tersebut didasarkan pada hasrat untuk berafilasi, lima 

Escapist Needs (kebutuhan pelepasan) kebutuhan yang berkaitan dengan upaya menghindari 

tegangan, ketegangan hasrat akan keaneka ragaman. (Effendy, 2000:294). 

Motode penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian survey, Singaribun (1983:3) 

mengartikan, penelitian survey sebagai penelitian yang mengambil sample dari stu populasi yang 

menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpul data primer.Tipe penelitian ini adalah deskriptif 

kuantitatif yaitu bertujuan untuk membuat deskripsi atau gambaran mengenai keefektifitasan 

acara bintang gaul dalma pemenuhan kebutuhan remaja, tanpa mempersoalkan hubungan 

variable. Populasi pada penelitian ini adalah siswa SMU Negeri ciawi kelas XI yang berjumlah 

298 murid. Dengan karakteristik 120 murid pria dan 178 murid perempuan. Dengan 

menggunakan rumus Tarro Yammane maka diperoleh sample sebanyak 75 orang yang diambil 

dengan tehnik Stratified random sampling. Tehnik pengumpulan data dengan menggunakan 

angket dan dokumentasi. Kemudian untuk tehnik analisa yang digunakan analisa statistic, setelah 

data terkempul dan ditabelisasikan, peneliti akan mencari distribusi frekuensi dan prosentse yang 

nantinya akan dijadikan dasar dalam pengukuran menggunakan rumus mean. 



Hasil penelitian yang diperoleh satelah data-data dikumpulakn dan didistribusikan kedalam 

bentuk table dapat lalu dihitung menggunakan rumus mean. Maka dapat diperoleh hasil dalam 

bentuk porsentase, ada 74 % menyatakan bahwa acara bintang gaul efektif dalam memenuhi 

kebutuhan remaja akan pemenuhan kebutuhan informasi. 

Berdasarkan hasil penelitian seperti yang telah dijelaskan diatas maka dapat disimpulkan bahwa 

acara bintang gaul di indosiar dalam pemenuhan kebutuhan remaja dapat dikatakan efektif. 

Pemenuhan kebutuhan yang di dapatkan dalam acara bintang gaul ini adalam, pemenuhan 

kebutuhan berupa pemenuhan akan informasi, yang mana informasi tersebut adalah berupa 

informasi akan dunia pendidikan, informasi akan dunia hiburan dan informasi seputar gaya hidup 

pada kalangan remaja. 

 


