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BAB I 

PENDAHULUAN 

A.LATAR BELAKANG 

 Televisi merupakan bagian dari industri media massa yang paling digemari 

dan dicari orang saat ini. Sebagai media massa yang paling digemari, kelebihan 

televisi terletak pada kemampuan menghasilkan gambar dan suara secara 

bersamaan dan serempak. Media ini mampu menjangkau daerah dan khalayak 

yang luas secara cepat dan menembus batas ruang dan waktu, menjadikan media 

ini menjadi sangat potensial untuk mendorong terbentuknya efek efek komunikasi 

pada khalayak seperti yang diharapkan komunikator pada proses komunikasi yang 

efektif. 

 Perkembangan televisi sangatlah cepat hingga kini bermunculan televisi - 

televisi swasta yang mengudara secara nasional maupun lokal. Perkembangan ini 

mengakibatkan persaingan di dunia pertelevisian menjadi semakin marak. Stasiun 

televisi berlomba menghadirkan tayangan unggulan sebagai bentuk pelayanan jasa 

kepada konsumen. Terhitung sepuluh stasiun televisi swasta nasional dan puluhan 

stasiun televisi swasta lokal telah hadir ditengah masyarakat, belum lagi televisi 

berlangganan dan televisi komunitas. Kondisi ini semakin memicu iklim 

komersial di industri media televisi. Hal ini mendorong media televisi bekerja 

lebih keras dalam membuat suatu program yang kreatif dan inovatif, sehingga 

memiliki daya tarik yang tinggi terhadap audiensnya. Salah satu program yang 

selalu bisa menarik banyak audiens adalah program hiburan. Maka tidak heran 
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jika program hiburan selalu menjadi senjata bagi stasiun televisi swasta. Program 

jenis ini selalu mendapat porsi yang lebih dibanding program televisi lainnya. 

Berkaitan dengan hal tersebut, berbagai jenis program hiburan telah dibuat. 

Seperti tren mode pada dunia fashion, media televisi pun memiliki pergantian tren 

program hiburan favorit, mulai dari sinetron dan program kuis yang merupakan 

acara unggulan favorit pemirsa pada awal perkembangan pertelevisian nasional, 

hingga program sitkom (komedi situasi) yang perolehan ratingnya dari dulu 

hingga sekarang masih tetap stabil. Belakangan ini genre komedi berupa sitkom 

(situasi komedi) banyak digemari karena memberi hiburan yang segar dan 

inspiratif. Seperti halnya program acara Tetangga Masa Gitu di Net Tv dan 

Stasiun Cinta di Trans TV. Kedua acara tersebut mempunyai tingkat menghibur 

yang setara. Keduanya juga masih merupakan tayangan yang terbilang baru dan 

segar untuk dinikmati oleh pemirsa televisi.Tetangga Masa Gitu adalah Sitkom 

berdurasi 30 menit yang ditayangkan di NET TV setiap hari Senin - Jumat pukul 

19.00 WIB. Sitkom ini menampilkan kehidupan sehari hari dua pasang suami 

istri. Pasangan pertama sudah menikah beberapa tahun, sedangkan pasangan 

kedua baru saja menikah delapan hari. Pasangan ini tinggal dalam satu komplek 

dan hidup bertetangga. Disini akan selalu dibahas masalah masalah sederhana 

kehidupan sehari hari baik di internal rumah tangga mereka maupun dengan 

tetangga lingkungan sekitar. Jika pasangan yang baru menikah akan dipenuhi 

dengan ide ide yang romantis, pasangan yang sudah lama menikah akan 

cenderung realistis. Pelakon dalam sitkom ini adalah Dwi Sasono sebagai Adi dan 

Sophia Latjuba sebagai Angel. Selain itu ada Deva Mahendra sebagai Bastian dan 
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Chelsea Islan sebagai Bintang. Sementara sitkom Stasiun Cinta yang ditayangkan 

Trans TV setiap hari Senin - Jumat pukul 15.00 WIB. Stasiun Cinta adalah 

komedi situasi di sekitar stasiun kereta. Menceritakan sebuah stasiun kereta kecil 

yang berada di luar kota Jakarta. Stasiun itu sebagai stasiun utama penghubung 

menuju kota Jakarta, tempat berbagai aktifitas untuk mencari rezeki.Begitu 

pentingnya stasiun tersebut menjadikan stasiun tersebut sebagai tempat transit dan 

aktifitas pulang pergi warga sekitar.Disinilah karakter yang ada saling 

bersinggungan dengan beragam kepentingan. Walaupun hanya sebuah stasiun 

kecil,stasiun itu telah menjadi semacam rumah bagi penggunanya. Bagai sebuah 

keluarga kecil dimana segala aktifitas suka duka berlangsung,marah benci cinta 

dan kasih sayang banyak terjadi di area stasiun itu.Dibintangi oleh Tria dan Dipa‖ 

The Changcuters‖, Charlie ―Setia Band‖, Melaney Ricardo, Ratna Galih, Epi 

Kusnandar dan Candil ―Serius‖.Segmentasi pasar kedua tayangan ini ditujukan 

bagi remaja dan keluarga.Kedua tayangan ini merupakan program yang serupa 

tapi tak sama. Masing masing menawarkan kelebihan yang berbeda dalam 

penyajiannya kepada pemirsa. Hanya pemirsa sendirilah yang mengetahui 

program dan media mana yang dianggap memberi kontribusi yang paling besar 

bagi pemuas kebutuhannya terhadap hiburan.Produksiacara sitkom tidak 

mengandalkan kecanggihan alat, melainkan pada daya tarik judul dan alur 

ceritanya. Salah satu tema yang selalu diminati adalah tema percintaan remaja dan 

humor keluarga. Tema-tema humor percintaan remaja dan keluarga selalu menjadi 

menu utama dalam penyusunan cerita, sehingga tidak heran jika kebanyakan 

penikmat program ini adalah kaum remaja. Pembentukan konsep dibangun 
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melalui berbagai hal yang tidak jauh dari kehidupan remaja dan keluarga. Sebagai 

sebuah sub kultur dalam masyarakat, remaja memiliki seperangkat nilai, orientasi 

dan kecenderungan yang saling melengkapi sehingga membentuk perspektif 

simbol. Dan simbol yang terus melekat pada remaja inilah yang terus menjadi 

komoditi yang dibentuk sedemikian rupa dalam tayangan hiburan.Iklim 

persaingan antara keduanya terasa ketika TRANS TV melihat konsistensi NET 

dalam program Sitkom. Yang mana kita ketahui bahwa TRANS TV adalah 

pelopor tayangan sitkom di Indonesia. Kedua program ini tayang pada hari dan 

dengan durasi yang sama. Objeknya-pun sama yaitu seputar kehidupan remaja dan 

keluarga, hanya saja keduanya menampilkan intrik dan konflik dari sudut yang 

berbeda. Namun keduanya tetap berangkat dari tema yang sama, yaitu humor dan 

percintaan. Cinta dalam tayangan televisi kemudian dibangun dengan bentuk yang 

berbeda, gaya baru, dan romantisme populer yang menjual. Berikut kutipan 

perbandingan kedua program tersebut. 

Tabel 1.1 

Perbandingan Program Sitkom Tetangga Masa Gitu dan Stasiun Cinta 

Karakteristik Program Tetangga Masa Gitu 

Di NET TV 

Stasiun Cinta 

Di TRANS TV 

Hari/Jam Tayang Senin-Jumat 

18.00-19.00 

Senin-Jumat 

15.00-16.00 

Durasi 60 menit 60 menit 

Segmentasi Remaja+keluarga Remaja+keluarga 

Konsep Acara -Merupakan komedi 

remaja dan keluarga yang 

-Merupakan komedi 

remaja dan keluarga yang 
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mengambil tema 

kehidupan sehari hari dua 

pasangan muda yang 

tinggal di perkotaan. 

bercerita tentang 

kehidupan disekitar 

stasiun yang lengkap 

dengan bumbu 

percintaannya. 

 -Judul tidak 

menggunakan bahasa 

baku tetapi justru 

menggunakan bahasa 

pergaulan yang semakin 

menegaskan genre acara. 

-Judul dibuat seunik dan 

semenarik mungkin khas 

remaja dan sangat kental 

dengan tema percintaan. 

Daya Tarik Program -Program ini 

menggunakan binta muda 

baru sebagai daya pikat 

pasarnya,sehingga lebih 

segar. 

- Ceritanya simple ,unik, 

dan lepas, sehingga 

alurnya terkesan lebih 

renyah. 

-Target audiensnya jelas, 

yaitu remaja kelas atas 

yang biasanya berstatus 

mahasiswa. Maka jam 

tayangnya juga 

disesuaikan dengan 

waktu senggang 

mahasiswa. 

-Program ini 

menggunakan artis 

remaja grup band 

terkenal sebagai daya 

tariknya. Karena artis 

grup band terkenal 

biasanya sudah memiliki 

fans fanatik tersendiri. 

- Ceritanya unik, lucu dan 

menghibur sehingga 

sangat cocok dijadikan 

sajian sewaktu senggang. 

- Target audiens 

primernya adalah remaja. 

 

 Ketika terjadi persaingan antar program di televisi, yang menerima 

keuntungan sebenarnya adalah audiens atau khalayak. Sebab melalui persaingan 

tersebut, pemirsa bisa menilai sekaligus menikmati acara mana yang menarik  

untuknya. Disamping itu, pemirsa pun bebas memilih mana program yang akan 

ditonton dan mana yang tidak. Namun dalam penggunaan media komunikasi 

tertentu seringkali terjadi kesenjangan kepuasan antara apa yang diharapkan 

khalayak media dengan tingkat kepuasan nyata yang diperoleh khalayak setelah 

mengkonsumsi media tersebut. Oleh karena itu, peneliti ingin meneliti tingkat 
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kepuasan pada kedua acara tersebut. Hanya pengguna media itu sendiri yang 

mengetahui media mana yang dianggap memberikan kontribusi yang paling besar 

bagi pemuasan kebutuhannya. Media yang lebih bisa memberi kepuasan kepada 

pemirsa yang cenderung dipilih. Uraian diatas menjelaskan bahwa penelitian ini 

cenderung melihat khalayak yang aktif dalam upaya memenuhi kebutuhannya 

melalui pengguna media massa. Motif-motif tertentu yang ada dalam diri mereka 

menimbulkan sikap selektif terhadap media yang akan digunakannya. Media yang 

menurut pandangan atau keyakinan mereka paling menarik dan sesuai dengan 

kebutuhan mereka dan kepuasan yang diperoleh setelah mengkonsumsi media 

tersebut.  

 Dalam penelitian ini penulis memilih mahasiswa yang pernah menonton 

tayangan Tetangga Masa Gitu dan Stasiun Cinta sebagai objek penelitian karena 

mahasiswa adalah kelompok masyarakatyang membutuhkan hiburan dan 

informasi melalui acara sitkom yang menghibur. Selain itu karena usia mahasiswa 

yangproduktif dan mahasiswa cenderung mempunyai waktu luang untuk 

menonton acara sitkom.Selain karena secara kognitif mahasiswa tersebut dianggap 

telah mampu mencerna kebutuhan-kebutuhan dari dalam dirinya yang akan 

dicarikan pemuasannya melalui media televisi dan dapat digolongkan sebagai 

pemirsa setia televisi dengan tingkat terpaan media yang cukup tinggi. Penelitian 

ini dilakukan di kalangan mahasiswa S1 Ilmu Komunikasi FISIP Universitas 

Muhammadiyah Malang Angkatan 2012 dengan alasan populasi tersebut memiliki 

derajat keseragaman dan mereka menonton kedua acara ini. Alasan lain bahwa 

mahasiswa angkatan 2012 S1 Ilmu Komunikasi merupakan kesatuan mahasiswa 
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belum ada yang lulus sehingga memudahkan peneliti dalam melakukan 

pengambilan data. 

B. RUMUSAN MASALAH 

1. Seberapa besar kesenjangan kepuasan yang diperoleh Mahasiswa Ilmu 

Komunikasi FISIP UMM setelah menonton acara Tetangga Masa Gitu di NET 

TV dan Stasiun Cinta di TRANS TV? 

2. Tayangan sitkom mana yang lebih memuaskan Mahasiswa Ilmu Komunikasi 

FISIP UMM, Tetangga Masa Gitu di NET TV atau Stasiun Cinta di TRANS TV? 

 

C. TUJUAN PENELITIAN 

1. Untuk mengetahui seberapa besar kesenjangan kepuasan yang diperoleh 

Mahasiswa Ilmu Komunikasi FISIP UMM setelah menonton acara Tetangga 

Masa Gitu di NET TV  dan Stasiun Cinta di TRANS TV. 

2. Untuk mengetahui tayangan sitkom mana yang lebih memuaskan Mahasiswa 

Ilmu Komunikasi FISIP UMM. 

 

D. MANFAAT PENELITIAN 

1. Manfaat Praktis  

a. Memberikan informasi mengenai kepuasan yang diharapkandan kepuasan yang 

diperoleh mahasiswa Ilmu Komunikasi FISIP UMM dalam menonton Tetangga 

Masa Gitu di NET TV dan Stasiun Cinta di TRANS TV. 
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 b. Memberikan gambaran yang jelas mengenai acara mana (antara Tetangga 

Masa Gitu di NET TV atau Stasiun Cinta di TRANS TV) yang lebih bisa 

memuaskan mahasiswa Ilmu Komunikasi FISIP UMM. 

2. Manfaat Teoritis  

a. Untuk menambah khasanah pengetahuan ilmu komunikasi, khususnya yang 

terkait dengan Teori Uses and Gratifications.  

b. Hasil penelitian ini dapat menjadi rekomendasi pada penelitian lebih lanjut. 

E. LANDASAN TEORI 

 Media situasi (sitcom atau sering disingkat sitkom) merupakan salah satu 

genre komedi yang berasal dari radio, tetapi saat ini kebanyakan hanya dapat 

dijumpai di televisi. Sitkom biasanya terdiri dari karakter yang selalu sama 

dengan hanya satu latar seperti rumah atau tempat kerja. 

 Sitkom mendapat penilaian yang baik dari kalangan penonton yang 

menginginkan hiburan ringan pada malam Minggu. Sitkom ini mudah diolah dan 

dideskripsikan karena hanya memakan waktu selama 20—30 menit dengan tema 

yang berubah-ubah dari waktu ke waktu tetapi menggunakan latar, lokasi, 

dekorasi, dan karakter yang hampir sama setiap kali tayang di televisi. 

 Berdasarkan riset (Tincknell & Raghuram, 2002; Holmes, 2004;Cover, 

2006) , terdapat perspektif yang melatarbelakangi khalayak aktif. Perspektif 

tersebut adalah persaingan antar media televisi yang menekankan untuk masuk 

kedalam platform media baru yang menyodorkan teks interaktif untuk lebih 

melibatkan khalayaknya (khalayak aktif). (Yngvar Kjus, 2009 : 277-300) Asumsi 

bahwa khalayak aktif mencari pemuasan kebutuhan individualnya melalui media 

http://id.wikipedia.org/wiki/Komedi
http://id.wikipedia.org/wiki/Radio
http://id.wikipedia.org/wiki/Televisi
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massa melahirkan pendekatan dalam penelitian komunikasi, yaitu pendekatan 

berdasarkan asas manfaat dan kepuasan yang disebut Uses and Gratifications 

Theory. Herbert Blumer dan Elihu Katz adalah orang pertama yang mengenalkan 

teori ini. Teori Uses and Gratifications (kegunaan dan kepuasan) ini dikenalkan 

tahun 1974 dalam bukunya The Uses on Mass Communications : Current 

Perspective on Gratification Research.  

 Teori Uses and Gratifications milik Blumer dan Katz ini mengatakan 

bahwa pengguna media memainkan peran aktif untuk memilih dan menggunakan 

media tersebut. Dengan kata lain, pengguna media adalah pihak yang aktif dalam 

proses komunikasi. Pengguna media berusaha untuk mencari sumber media yang 

paling baik di dalam usaha memenuhi kebutuhannya. Artinya, Teori Uses and 

Gratifications mengasumsikan bahwa pengguna mempunyai pilihan alternatif 

untuk memuaskan kebutuhannya. (Nurudin, 2007: 192) 

  Model ini digambarkan sebagai a dramatic break with effect tradition of 

the past, suatu loncatan dramatis dari model jarum hipodermik. Jika pada model 

jarum hipodermik (teori peluru) media sangat aktif dan all powerfull, sementara 

audience dipihak yang pasif, maka teori ini tertarik pada apa yang dilakukan orang 

terhadap media.(Rakhmat, 2001: 65) Menurut para pendirinya, Elihu Katz; Jay G. 

Blumler; dan Michael  

 Gurevitch (1974) (dalam Werner J Severin, 2005: 355), Uses and 

Gratifications berkaitan dengan (1) asal-usul kebutuhan secara psikologis dan 

sosial; (2) kebutuhan yang melahirkan; (3) harapan-harapan akan; (4) media 

massa atau sumber-sumber lain, yang mengarah pada; (5) berbagai pola paparan 
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media yang berbeda (atau keterkaitan dalam berbagai aktivitas lain), yang 

menghasilkan; (6) gratifikasi kebutuhan maupun; (7) konsekuensi-konsekuensi 

lain, mungkin merupakan konsekuensi-konsekuensi yang paling tidak diniatkan. 

Elihu Katz, Jay G. Blumler dan Michael Gurevitch (Rakhmat, 2005:205) 

menjelaskan mengenai asumsi dasar dari teori Uses and Gratifications yaitu :  

1. Khalayak dianggap aktif, artinya sebagian penting dari penggunaan media 

massa diasumsikan mempunyai tujuan.  

2. Dalam proses komunikasi massa banyak inisiatif untuk mengaitkan pemuasan 

kebutuhan dengan pemilihan media terletak pada anggota khalayak.  

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

kebutuhannya. Kebutuhan yang dipenuhi media hanyalah bagian dari rentangan 

kebutuhan manusia yang lebih luas. Bagaimana kebutuhan ini terpenuhi melalui 

konsumsi media amat tergantung pada perilaku khalayak yang bersangkutan.  

4. Banyak tujuan pemilih media massa disimpulkan dari data yang diberikan 

anggota khalayak, artinya orang dianggap cukup mengerti untuk melaporkan 

kepentingan dan motif pada situasi-situasi tertentu.  

5. Penilaian tentang arti cultural dari media massa harus ditangguhkan sebelum 

diteliti terlebih dahulu. 

 Ada banyak motif yang mendorong seseorang untuk media massa sebagai 

salah satu alat pemuas kebutuhannya. Motif diartikan sebagai ‖usaha-usaha yang 

dapat menyebabkan seseorang atau orang tertentu melakukan sesuatu karena ingin 

mencapai tujuan yang dikehendaki atau mendapatkan kepuasan dari 

perbuatannya.‖ (KBBI, 1989: 436)  
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 Mc Quail (Kriyantono, 2006: 211-212) Mengkategorikan motif 

pengonsumsian media sebagai berikut : 

1. Motif Informasi. Pengguna dikatakan memiliki motif informasi apabila: 

 a. Dapat mengetahui berbagai peristiwa dan kondisi yang berkaitan  

 dengan lingkungan masyarakat terdekat  

 b. Dapat mengetahui berbagai informasi mengenai peristiwa dan  

 kondisi yang berkaitan dengan keadaan dunia  

 c. Dapat mencari bimbingan menyangkut berbagai masalah  

 d. Dapat mencari bimbingan menyangkut berbagai pendapat  

 e. Dapat memperoleh rasa damai melalui penambahan pengetahuan 

2. Motif identitas pribadi; pengguna dikatakan memiliki motif identitas pribadi 

apabila mereka :  

 a. Dapat menemukan penunjang nilai-nilai yang berkaitan dengan  

 pribadi mahasiswa itu sendiri  

 b. Dapat mengidentifikasikan diri dengan nilai-nilai lain dalam media  

 c. Memperoleh nilai lebih sebagai seorang mahasiswa 

3. Motif integrasi dan identitas sosial; pengguna dikatakan memiliki motif 

integrasi dan interaksi sosial apabila mereka ;  

 a. Memperoleh pengetahuan yang berkenaan dengan empati sosial  

 b. Dapat menemukan bahan percakapan dan interaksi sosial dengan  

 orang lain di sekitarnya  

 c. Dapat menjalankan peran sosial sebagai mahasiswa  

 d. Keinginan untuk dekat dengan orang lain  
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 e. Keinginan untuk dihargai dengan orang lain 

4. Motif hiburan; pengguna dikatakan memiliki motif hiburan apabila mereka;  

 a. Dapat melepaskan diri dari permasalahan  

 b. Bisa bersantai dan mengisi waktu luang  

 c. Bisa menyalurkan emosi  

 d. Bisa mendapatkan hiburan dan kesenangan  

 Jelas bahwa individu-individu menggunakan media massa karena 

didorong oleh motif-motif tertentu yang dicarikan pemuasnya melalui media 

tertentu pula, meski betapapun kecilnya pemuasan yang dapat dilakukan media 

tersebut. Dari berbagai motif yang mendorong menggunakan media, akan tumbuh 

semacam harapan yang dicarikan pemuasannya melalui media sebagai 

perwujudan dari motif yang ada. 

Teori Uses and Gratifications menurut Schramm dan Porter 

(Nurudin,2007: 194-195) beroperasi dalam beberapa cara yang bisa dilihat dalam 

bagan berikut ini: 
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 Kebutuhan kognitif adalah kebutuhan yang berhubungan dengan 

informasi, pengetahuan, dan pemahaman mengenai lingkungan.Kebutuhan ini 

didasarkan pada hasrat untuk memahami dan menguasailingkungan juga 

memuaskan rasa penasaran kita dan dorongan untuk penyelidikan kita.Kebutuhan 

afektif adalah kebutuhan yang berhubungan dengan pengetahuan dan 

pengalaman-pengalaman yang estetis, menyenangkan dan emosional. Kebutuhan 

pribadi secara integratif adalah kebutuhan yang berkaitan dengan peneguhan 

kredibilitas, kepercayaan, stabilitas, dan status individual. Hal itu bisa diperoleh 

dari hasrat akan harga diri. Kebutuhan sosial secara integratif adalah kebutuhan 

yang berkaitan dengan peneguhan kontak dengan keluarga, teman, dan dunia. Hal 

Lingkungan Sosial: 

1.Ciri-ciri 

demografis. 

2.Afiliasi 

Kelompok. 

3.Ciri-ciri 

Kebutuhan 

Khalayak: 

1.Kognitif 

2.Afektif 

3.Integratif 

Personal 

4.Integratif 

Sosial 

5.Pelepasan 

Ketegangan/ 

melarikan diri 

darikenyataan. 

Sumber Pemuas 

Kebutuhan yang 

berhubungan 

dengan non 

media: 

1.keluarga, teman 

teman 

2 Komunikasi 

Interpersonal 

3.Hobi 

 

Penggunaan 

Media Masa: 

1.Jenis media 

SK,Majalah,TV 

dan Film 

2.Isi media 

3.Terpaan Media 

4.Konteks Sosial 

dan Terpaan 

media. 

Pemuasan Media 

(Fungsi): 

1.Pengamatan 

Lingkungan 

2.Diversi/Hiburan 

3.Identitas 

Personal 

4.Hubungan 

Sosial. 
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tersebut didasarkan pada hasrat untuk berafiliasi. Sementara itu, kebutuhan 

pelepasan adalah kebutuhan yang berkaitan dengan upaya menghindarkan 

tekanan, ketegangan dan hasrat akan keanekaragaman. 

 Jumlah kebutuhan yang dapat dipenuhi media belum disepakati, 

sebagaimana para psikolog mempunyai klasifikasi motif yang bermacam-macam. 

Sigmund Freud menyebut dua macam motif: eros (hasrat bercinta) dan thanatos 

(hasrat merusak). Henry A. Murray (1968) menyebutkan 28 macam kebutuhan 

psikogenis yang pokok. Ericson (1963) menyebutkan delapan kebutuhan 

psikologis. Abraham Maslow (1970) mengusulkan lima kelompok kebutuhan 

yang disusunnya dalam tangga hierarkis dari kebutuhan fisiologis sampai 

kebutuhan pemenuhan diri. Dalam hubungannya dengan pemuasan kebutuhan 

(need gratification) oleh media, peneliti komunikasi pun tidak menunjukkan 

kesepakatan (lihat Katz, Blumer dan Gurevitch, 1974). Ada yang beranggapan 

media massa hanya memenuhi satu kebutuhan saja, yaitu memuaskan keinginan 

melarikan diri atau hasrat bermain (menurut Stephenson). Kaarle Nordenstreng 

menyebutkan bahwa motif dasar untuk menggunakan media adalah kebutuhan 

akan kontak sosial. Oleh Katz, Blumer dan Gurevitch (1974), mereka 

dikelompokkan pada ‖aliran‖ unifungsional.(Rakhmat, 2001 : 207-208)  

 Seiring dengan perkembangan jaman, model Teori Uses and Gratifications 

yang dikemukakan oleh Katz, Blumer, Gurevitch diatas juga mengalami 

pengayaan oleh beberapa ilmuwan komunikasi lainnya.  

 Model yang kedua adalah model Levy dan Windahl. Pendekatan ini 

menekankan pada khalayak aktif dalam melakukan aktivitas-aktivitas untuk 
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memenuhi kebutuhan mereka melalui penggunaan media massa. Aktivitas-

aktivitas tersebut terbagi dalam tiga tahap: 

1. Before exposure, receiver may actively select what they want to consume to 

obtain gratifications. (Sebelum terpaan, khalayak dapat secara aktif memilih apa 

yang mereka butuhkan untuk digunakan dalam mencapai kepuasan tertentu) 

2. During exposure, audience member selectively perceive and interpret 

communication content as well as identify with element of message. (Saat terpaan, 

anggota khalayak segera aktif mengamati dan menginterpretasikan isi komunikasi 

dengan identifikasi unsur-unsur pesannya) 

3. After exposure, receivers seectevely recall information from what they 

received. (Setelah terpaan, khalayak secara aktif mengungkapkan kembali 

informasi yang mereka terima). (Utari, 2004) 

 Model berikutnya adalah Model Rosengren, dkk (1985). Model ini 

memandang bahwa kebutuhan-kebutuhan dasar manusia dalam tingkatan yang 

rendah maupun tinggi akan berinteraksi dengan berbagai karakteristik intra dan 

ekstra individual serta struktur masyarakat sekitarnya dimana termasuk struktur 

media. Interaksi akan menghasilkan berbagai kombinasi masalah individu baik 

yang terasa maupun tidak serta cara-cara penyelesaian yan dianggap tepat untuk 

masalah itu. 

 Kombinasi antara masalah dan penyelesaian ini akan menghasilkan 

berbagai motif sebagai upaya pencarian kepuasan, dan menghasilkan berbagai 

pola konsumsi media dan berbagai perilaku lain. Hasil-hasil ini akan memberikan 

berbagai pola kepuasan dan non kepuasan yang mungkin akan mempengaruhi 
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karakteritik intra dan ekstra individu secara struktur media sosial, politik, 

kebudayaan dan masyarakat. (Utari, 2004) 

 Model yang terakhir adalah Model Palmgreen dkk (1985). Palmgreen 

menganggap model-model dari Uses and Gratifications terdahulu gagal mengukur 

perbedaan antara apa yang dicari khalayak dengan apa yang mereka peroleh dari 

pengalaman dengan media. Palmgreen dkk kemudian membuat model untuk 

mengukur kesenjangan antara kepuasan yang dicari (GS) dengan kepuasan yang 

diperoleh (GO). (Utari, 2004) 

 Gratifications Sought (GS) merupakan kepuasan yang dicari atau 

diinginkan individu ketika mengkonsumsi suatu jenis media tertentu (radio, tv, 

koran). Sedangkan Gratifications Obtained adalah kepuasan yang nyata yang 

diperoleh seseorang setelah mengonsumsi suatu jenis media tertentu. (Kriyantono, 

2006: 208) 

 Dalam model ini palmgreen memperlihatkan bahwa adanya 

ketidaksesuaian antara kepuasan yang dengan yang lain dapat menggambarkan 

mana khalayak yang fanatik pengguna media dan mana yang tidak. 

 Model GS-GO Palmgreen ini didasarkan pada teori nilai dan harapan 

(Expectancy&Value Theory). Individu memiliki orientasi kebutuhan bedasarkan 

harapan-harapandan evaluasi yang mereka lakukan. Dan digambarkan oleh 

Palmgreen sebaai berikut : 

     Model Expectancy Values 

 

 

Kepercayaan-

kepercayaan 

(believes) Pencarian 

Kepuasan 

(GS) 

Konsumsi 

Media 

Perolehan 

kepuasan yang 

diterima (GO) 
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Sumber: (Kroyantono, 2006;210) 

 Model di atas merupakan suatu proses yang menempatkan hasil-hasil dari 

kepercayaan (believes) dan evaluasi (evaluation). Kepercayaan dan evaluasi 

mempengaruhi pencarian kepuasan, yang mana juga mempengaruhi konsumsi 

media massa. Setiap konsumsi media akan menghasilkan suatu persepsi mengenai 

kepuasan tertentu yang kemudian menjadi umpan balik untuk mengubah persepsi 

individu dari atribut hubungan kepuasan masing-masing media yang dikonsumsi. 

 Kepercayaan pemirsa televisi tidak hanya ditetukan oleh dirinya sendiri. 

Ada banyak faktor baik personal maupun eksternal yang mempengaruhinya dalam 

membangun keperayaan. Littlejohn dalam Rachmat Kriyantono (2006:209) 

mengatakan bahwa kepercayaan seseorang tentang isi media dapat dipengaruhi 

oleh (1) budaya dan institusi sosial seseorang, termasuk media itu sendiri; (2) 

kadaan-keadaan sosial seperti ketersediaan media; (3) variabel-variabel psikologis 

tertentu seperti introvert-ekstrovert dan dogmatis. Nilai-nilai dipengaruhi oleh (!) 

faktor-faktor kultural dan sosial, (2) kebutuhan –kebutuhan, (3) Variabel-variabel 

psikologis. 

 Dalam penelitian ini penulis memilih menggunakan Uses and 

Gratifications versi Palmgreen. Karena model ini sesuai dengan objek yang 

sedang diteliti, yaitu dengan fokus pada pengukuran kesenjangan kepuasan 

(Gratifications Discrepancy) berdasarkan kepuasan yang diharapkan (GS) dan 

kepuasan yang diperoleh (GO) dari program acara Tetangga Masa Gitu di NET 

Evaluasi-

evaluasi 
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TV dan Stasiun Cinta di TRANS TV di kalangan mahasiswa Ilmu Komunikasi 

FISIP UMM. 

 

F. KERANGKA PEMIKIRAN 

 

 

 

 

  

 Sebelum menyaksikan acara sitkom Tetangga Masa Gitu di NET TV dan 

Stasiun Cinta di TRANS TV responden memiliki motif kebutuhan atau kepuasan 

yang ingin dicari dari kedua tayangan tersebut. Hal ini disebut dengan 

Gratifications Sought (GS).  

 Selanjutnya dengan pola penggunaan media oleh responden terhadap 

Tetangga Masa Gitu di NET TV Dan Stasiun Cinta di TRANS TV, mereka akan 

memperoleh pemuasan kebutuhan dari kedua sitkom tersebut. Tingkat kepuasan 

yang diperoleh responden setelah mengkonsumsi acara sitkom disebut dengan 

Gratifications Obtained (GO). 

 Palmgreen dalam Kriyantono (2010; 210) mengemukakan tentang teori 

pengharapan.Menurut teori nilai pengharapan, orang mengarahkan diri pada dunia 

(misalnya media) berdasarkan pada kepercayaan dan evaluasi-evaluasi mereka 

tentang dunia tersebut. Kriyantono menjelaskan gratification sought dibentuk dari 

kepercayaan seseorang mengenai apa yang media dapat berikan dan evaluasi 

Gratification Sought 

( kepuasan yang 

dicari) 

Media Use (Pola 

penggunaan 

media) 

Gratifications 

Obtained (Kepuasan 

yang diperoleh) 

      Gratifications Discrepancy 

       (Kesenjangan Kepuasan) 
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seseorang mengenai isi media. Selanjutnya, gratification obtained 

mempertanyakan hal-hal yang khusus mengenai apa saja yang telah diperoleh 

setelah menggunakan media dengan menyebutkan acara atau rubrik tertentu 

secara spesifik. Untuk mengukur kepuasan penggunaan media, pertama penulis 

akan mengukur GS dan GO. Setelah GS dan GO diketahui maka kepuasan dapat 

terlihat berdasarkan kesenjangan antara GS dan GO. Dengan kata lain, 

kesenjangan kepuasan (discrepancy gratifications) adalah perbedaan perolehan 

kepuasan yang terjadi antara skor GS dan GO dalam mengkonsumsi media 

tertentu. Semakin kecil discrepancy-nya, semakin memuaskan media tersebut. 

Indikator terjadinya kesenjangan kepuasan atau tidak adalah sebagai berikut:  

1. Jika mean skor (rata-rata skor) GS lebih besar dari mean skor GO (mean skor 

GS > mean skor GO), maka terjadi kesenjangan kepuasan, karena kebutuhan yang 

diperoleh lebih sedikit dibandingkan dengan kebutuhan yang diinginkan. Artinya, 

media tidak memuaskan khalayaknya. 

 2. Jika mean skor (rata-rata skor) GS sama dengan mean skor GO (mean skor GS 

= mean skor GO), maka tidak terjadi kesenjangan kepuasan, karena jumlah 

kebutuhan yang diinginkan semuanya terpenuhi.  

3. Jika mean skor (rata-rata skor) GS lebih kecil dari mean skor GO (mean skor 

GS < mean skor GO), maka terjadi kesenjangan kepuasan, karena kebutuhan yang 

diperoleh lebih banyak dibandingkan dengan kebutuhan yang diinginkan. Artinya, 

media tersebut memuaskan khalayaknya.  

 Semakin besar kesenjangan mean skor yang terjadi, maka semakin tidak 

memuaskan media tersebut bagi khalayaknya. Sebaliknya, semakin kecil 
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kesenjangan mean skor yang terjadi, maka makin memuaskan media tersebut bagi 

khalayaknya 

 

 

 

Adapun skema kerangka konseptual dari penelitian ini dapat digambarkan 

sebagai berikut:  

 

 

 

 

 

 

 

 

G. HIPOTESA 

 Hipotesis Terdapat dua situasi yang akan menjadi jawaban dari penelitian 

ini, situasi tersebut adalah sebagai berikut:  

1. H0 yang berarti tidak terdapat perbedaan motif kebutuhan antara acara 

Tetangga Masa Gitu dan Stasiun Cinta yang berarti, tidak terdapat kesenjangan 

kepuasan antara kedua acara tersebut. 

Gratification Sought  

Motif/ harapan menonton Tetangga Masa Gitu 

dan Stasiun Cinta 

Penggunaan Media: 

NET TV DAN TRANS TV 

Gratification Obtained 

Kepuasan yang diperoleh setelah 

menonton Tetangga Masa Gitu dan 

Stasiun Cinta 

         Kesenjangan      

 Kepuasan 
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2. H1 yang berarti sebaliknya terdapat perbedaan motif kebutuhan antara acara 

Tetangga Masa Gitu dan Stasiun Cinta yang berarti, terdapat kesenjangan 

kepuasan antara kedua acara tersebut. 

 Berdasarkan dua situasi yang dipaparkan di atas, peneliti memiliki 

hipotesis menolak H0 dan menerima H1 terdapat kesenjangan kepuasan antara 

sitkom Tetangga Masa Gitu dan Stasiun Cinta. 

 

H. DEFINISI KONSEP 

 Untuk menjembatani perbedaan penafsiran antara peneliti dan pembaca 

atau pengguna penelitian dalam hal variabel-variabel yang akan diuji perlu 

dirumuskan suatu konsep berupa abstraksi yang dibentuk oleh suatu generalisasi 

dari hal-hal yang khusus. (Slamet, 2008: 28)  

1. Definisi Kepuasan  

 Kepuasan adalah suatu keadaan dimana kebutuhan, keinginan dan harapan 

audiens dapat dipenuhi melalui program yang diberikan (Haffizurrachman, 2004). 

Kepuasan adalah bentuk perasaan seseorang setelah mendapatkan pengalaman 

tehadap kinerja suatu program yang telah memenuhi harapan (Gerson, 2004). 

Kepuasan adalah perasaan senang, kecewa yang muncul setelah membandingkan 

antara persepsi hasil suatu produk atau jasa dan harapan-harapan (Kotler,2007). 

Berdasarkan pada beberapa definisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa yang 

dimaksud dengan kepuasan adalah perasaan seseorang terhadap hasil yang 

diterima serta memenuhi harapan dan keinginannya. 

2. Definisi Audiens 
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 Pada awalnya, sebelum media massa ada, audiens adalah sekumpulan 

penonton drama, permainan dan tontonan. Setelah ada kegiatan komunikasi 

massa, audiens sering diartikan sebagai penerima pesan-pesan media 

massa.McQuail (1987) menyebutkan beberapa konsep alternatif tentang audiens 

sebagai berikut: 

a. Audiens sebagai kumpulan penonton, pembaca, pendengar, pemirsa. 

Konsep audiens diartikan sebagai penerima pesan-pesan dalam 

komunikasi massa, yang keberadaannya tersebar, heterogen, dan 

berjumlah banyak. Pendekatan sosial budaya sangat menonjol untuk 

mengkaji konsep ini. 

b. Audiens sebagai massa. Konsep audiens diartikan sebagai suatu 

kumpulan orang yang berukuran besar, heterogen, penyebaran, dan 

anomitasnya serta lemahnya organisasi sosial dan komposisinya yang 

berubah dengan cepat dan tidak konsisten. Massa tidak emiliki 

keberadaan(eksistensi) yang berlanjut kecuali dalam pikiran mereka yang 

ingin memperoleh perhatian dari dan memanipulasi orang-orang sebanyak 

mungkin. McQuail menyatakan bahwa konsep ini sudah tidak layak lagi 

dipakai. 

c. Audiens sebagai kelompok sosial atau publik. Konsep audiens diartikan 

sebagai suatu kumpulan orang yang terbentuk atas dasar suatu isyu, minat, 

atau bidang keahlian. Audiens ini aktif untuk memperoleh informasi dan 
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mendiskusikannya dengan sesama anggota audiens. Pendekatan sosial 

politik sangat menonjol untuk mengkaji konsep ini. 

d. Audiens sebagai pasar. Konsep audiens diartikan sebagai konsumen 

media dan sebagai audiens (penonton, pembaca, pendengar, atau pemirsa) 

iklan tertentu. Pendekatan sosial ekonomi sangat menonjol untuk mengkaji 

konsep ini. 

3. Program Sitkom 

 Komedi situasi sering disingkat komsit atau sitkom) merupakan salah satu 

genre komedi yang berasal dari radio, tetapi saat ini kebanyakan hanya dapat 

dijumpai di televise. Komsit biasanya terdiri dari karakter yang selalu sama 

dengan hanya satu latar seperti rumah atau tempat kerja. 

 Sitkom mendapat penilaian yang baik dari kalangan penonton yang 

menginginkan hiburan ringan pada malam Minggu. Sitkom ini mudah diolah dan 

dideskripsikan karena hanya memakan waktu selama 20—30 menit dengan tema 

yang berubah-ubah dari waktu ke waktu tetapi menggunakan latar, lokasi, 

dekorasi, dan karakter yang hampir sama setiap kali tayang di televisi.  

I. DEFINISI OPERASIONAL 

 Agar suatu variabel dapat diukur secara empirik, konsep perlu diubah 

dalam bentuk yang lebih operasional. Definisi operasional adalah definisi yang 

didasarkan atas sifat-sifat dan hal yang didefinisikan dan dapat diamati. (Sumadi, 

http://id.wikipedia.org/wiki/Komedi
http://id.wikipedia.org/wiki/Radio
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1983: 83). Variabel-variabel dalam penelitian ini dioperasionalkan sebagai 

berikut:  

1. Gratifications Sought (Kepuasan yang Diharapkan) 

 Untuk mengukur Gratifications Sought (GS) diajukan beberapa pertanyaan 

tentang kepuasan yang dicari dari menyaksikan sitkom yang ditayangkan masing-

masing media televisi yaitu NET dengan Tetangga Masa Gitu dan TRANS TV 

dengan Stasiun Cinta. Tingkat GS ini dioperasionalkan dengan memberikan 

empat kelompok kebutuhan yang dijabarkan dalam item pertanyaan pencarian 

kepuasan sebagai berikut:  

1) Motif Informasi  

- Menonton televisi untuk mengetahui peristiwa yang sedang terjadi saat ini  

- Menonton televisi untuk memperoleh informasi yang mendalam (indepth 

information) mengenai berita para tokoh/selebritis 

 - Menonton televisi untuk memperoleh informasi human interest. 

- Menonton televisi untuk memperoleh informasi mengenai peristiwa unik dan 

fenomenal. 

- Agar bisa memberikan informasi pada orang lain  

2) Motif Identitas Pribadi  

- Untuk menemukan dan mengidentifikasi nilai-nilai yang berkaitan dengan 

pribadi mahasiswa  

- Untuk menambah kepercayaan diri  

3) Motif Integrasi dan Interaksi Sosial  

- Menonton televisi untuk memperoleh bahan perbincangan dengan orang lain  
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- Menonton televisi untuk berkumpul dengan keluarga dan teman  

4) Motif Hiburan  

- Menonton televisi untuk melupakan persoalan-persoalan yang sedang dihadapi  

- Menonton televisi untuk menyalurkan emosi  

- Menonton televisi untuk mengisi waktu luang dan bersantai  

- Menonton televisi untuk memperoleh hiburan dan kesenangan 

 Setiap pertanyaan diberi empat alternatif jawaban dengan kategori sebagai 

berikut: 

1) Tinggi, menunjuk bahwa responden sangat mencari pemuas kebutuhan pada 

tayangan tersebut, dan terjadi jika untuk item item tertentu responden menjawab 

dengan SS(Sangat setuju) dengan skor 4. 

2) Sedang, menunjuk bahwa responden mencari pemuas kebutuhan pada tayangan 

tersebut, dan terjadi jika untuk item item tertentu responden menjawab dengan 

S(Setuju) dengan skor 3 

3) Rendah, menunjuk bahwa responden tidak mencari pemuas kebutuhan pada 

tayangan tersebut,dan terjadi untuk item item tertentu responden menjawab 

dengan TS(tidak setuju) dengan skor 2 

4)Sangat Rendah,menunjuk bahwa responden sangat tidak mencari pemuas 

kebutuhan pada tayangan tersebut, dan terjadi untuk item item tertentu responden 

menjawab dengan STS(sangat tidak setuju) dengan skor 1 

 

 Dari ketentuan skor di atas akan diperoleh nilai tertinggi 15 x 4 = 60 

(sebagai batas atas) dan nilai terendah 15 x 1 = 15 (sebagai batas bawah). Dengan 
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menentukan 4 kelas yang menyatakan pola penggunaan media terhadap kedua 

media tersebut, maka diperoleh jarak (range) interval :  

 i = batas atas – batas bawah  

  jumlah kelas  

i = 60 - 15 

4 

i= 11,25 (dibulatkan menjadi 11) 

 

2. Media Use (Penggunaan Media)  

 Tingkat penggunaan media pada responden dalam penelitian ini dihitung 

berdasarkan tingkat perhatian, frekuensi, dan curahan waktu rata-rata yang 

diberikan responden pada tayangan sitkom Tetangga Masa Gitu di NET TV dan 

Stasiun Cinta di TRANS TV. 

 Indikator yang digunakan dalam mengukur pola penggunaan media adalah 

sebagai berikut :  

1) Tingkat perhatian meliputi :  

- Pra activity (pra aktivitas/sebelum terpaan media)  

 Menunjukkan aktivitas responden sebelum menggunakan media televisi. 

Digambarkan dengan aktivitas pencarian informasi acara televisi oleh responden 

dan setelah mendapat informasi tersebut apakah responden sengaja meluangkan 

waktu untuk menontonnya atau tidak.  

 - Duractivity (selama terpaan media)  
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 Menunjuk pada aktivitas responden saat menggunakan media. 

Digambarkan oleh perilaku responden saat mengikuti tayangan tersebut yaitu 

apakah mengikutinya sampai selesai atau tidak. 

 - Post activity  

 Menunjuk pada aktivitas khalayak setelah terpaan media yaitu setelah 

menyaksikan tayangan tersebut apakah responden memperbincangkannya dengan 

orang lain dalam interaksi sosialnya. 

 

 

2) Frekuensi 

 Yaitu tingkat keseringan responden dalam menonton tayangan yang 

dimaksud.  

Dalam penelitian ini adalah berapa kali responden menonton Tetangga Masa Gitu 

dan Stasiun Cinta dalam satu minggu.  

- Frekuensi menonton Tetangga Masa Gitu:  

 Tinggi : jika responden menonton 4-5 kali dalam setiap minggunya  

 Sedang : jika responden menonton 3-4 kali dalam setiap minggunya  

 Rendah : jika responden menonton 1 –2 kali dalam setiap minggunya  

- Frekuensi menonton Stasiun Cinta :  

 Tinggi : jika responden menonton 4-5 kali dalam setiap minggunya  

 Sedang : jika responden menonton 3-4 kali dalam setiap minggunya  

 Rendah : jika responden menonton 1 –2 kali dalam setiap minggunya 
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3) Curahan waktu  

 Adalah waktu rata-rata yang diberikan responden dalam seminggu yang 

dinyatakan dalam satuan menit. Dalam penelitian ini waktu rata-rata yang 

diberikan responden untuk menonton Tetangga Masa Gitu dan Stasiun Cinta 

dalam seminggu yang dinyatakan dalam satuan menit. 

- Curahan waktu menonton Tetangga Masa Gitu 

 Tinggi : jika responden mencurahkan waktu selama 20-30 menit dalam sekali 

menonton  

Sedang : jika responden mencurahkan waktu selama 10-19 menit dalam sekali 

menonton  

Rendah : jika responden mencurahkan waktu selama 1 – 9 menit dalam sekali 

menonton  

- Curahan waktu menonton Stasiun Cinta 

 Tinggi : jika responden mencurahkan waktu selama 20 - 30 menit dalam sekali 

menonton  

Sedang : jika responden mencurahkan waktu selama 10 - 19 menit dalam sekali 

menonton  

Rendah : jika responden mencurahkan waktu selama 1 - 9 menit dalam sekali 

menonton 

3. Gratifications Obtained (Kepuasan yang Diperoleh)  

  Merupakan sejumlah kepuasan nyata yang diperoleh responden atas 

terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan tertentu setelah responden menonton acara 
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Tetangga Masa Gitu di NET TV dan Stasiun Cinta di TRANS TV. GO ini diukur 

dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dipakai dalam GS yang 

dihubungkan dengan tingkat kemampuan media dalam memuaskan responden 

tetapi dengan skala lain. Skala tersebut adalah : sangat puas dengan skor 4, puas 

dengan skor 3, tidak puas dengan skor2, sangat tidak puas dengan skor 1. 

1) Motif Informasi 

- Menonton televisi untuk mengetahui peristiwa yang sedang terjadi saat ini  

-Menonton televisi untuk memperoleh informasi yang mendalam (indepth 

information) mengenai berita para tokoh/selebritis  

- Menonton televisi untuk memperoleh informasi human interest. 

- Menonton televisi untuk memperoleh informasi mengenai peristiwa unik dan 

fenomenal  

- Agar bisa memberikan informasi pada orang lain  

2) Motif Identitas Pribadi  

- Untuk menemukan dan mengidentifikasi nilai-nilai yang berkaitan dengan 

pribadi mahasiswa  

- Untuk menambah kepercayaan diri  

3) Motif Integrasi dan Interaksi Sosial  

- Menonton televisi untuk memperoleh bahan perbincangan dengan orang lain  

- Menonton televisi untuk berkumpul dengan keluarga dan teman  

4) Motif Hiburan  

- Menonton televisi untuk melupakan persoalan-persoalan yang sedang dihadapi  

- Menonton televisi untuk menyalurkan emosi  
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- Menonton televisi untuk mengisi waktu luang dan bersantai 

4. Gratifications Discrepancy (Kesenjangan Kepuasan)  

  Variabel kesenjangan kepuasan diukur berdasarkan perbedaan kepuasan 

yang diharapkan (Gratifications Sought) dan kepuasan yang diperoleh 

(Gratifications Obtained) dari acara Tetangga Masa Gitu dan Stasiun Cinta. 

Kesenjangan kepuasan diukur dengan menggunakan uji mean paired sample t.test, 

sehingga akan tampak seberapa besar kesenjangan yang diperoleh responden 

setelah menonton acara Tetangga Masa Gitu Di NET dan Stasiun Cinta di 

TRANS TV. 

 

J. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan metode survey yang bersifat 

kuantitatif.Tujuannya untuk memperoleh informasi tentang sejumlah responden 

yang dianggap mewakili populasi tertentu (Kriyantono, 2006 : 59). Survey adalah 

metode riset dengan menggunakan kuesioner sebagai instrumen pengumpulan 

datanya. 

Tipe penelitian ini adalah penelitian eksplanatori  (Explanatory 

Research).Sebuah penelitian eksplanatori menurut Singarimbun dalam 

Singarimbun dan Effendi (Ed 1995) merupakan penelitian yang menjelaskan 

hubungan kausal antara variabel penelitian dengan pengujian hipotesa.  

1. Ruang Lingkup Objek Penelitian 
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 Ruang lingkup penelitian ini adalah mahasiswa jurusan Ilmu Komunikasi 

UMM angkatan 2012 yang menonton tayangan Tetangga Masa Gitu dan Stasiun 

Cinta. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan April 2015 di kampus 3 Universitas 

Muhammadiyah Malang yang terletak di Jl. Raya Tlogomas No.246, Malang. 

4. Populasi Dan Sampel Penelitian 

 Populasi adalah jumlah keseluruhan dari objek atau fenomena yang akan 

diteliti. Sugiyono (2002: 55) menyebut populasi sebagai wilayah generalisasi dari 

objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik sama. (Kriyantono, 

2006: 151)  

 Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa S-1 Reguler Jurusan Ilmu 

Komunikasi FISIP UMM MALANG yang menonton acara Tetangga Masa Gitu 

dan Stasiun Cinta. Dari hasil prasurvey yang dilakukan diketahui bahwa jumlah 

mahasiswa Ilmu Komunikasi angkatan 2012 adalah 369 orang.Dalampengambilan 

sampel ini, peneliti memberikan  kuisioner yang harus diisi responden, dari hasil 

prasurvey bilamana ada responden yang tidak pernah menonton acara tersebut, di 

cut dan di acak kembali hingga menemukan yang pas. Penulis mengambil sampel 

sebanyak 10% persen dan hasilnya diperoleh total 37 responden. 

5. Teknik Pengambilan Sampel 

 Teknik pengambilan sampel yang dilakukan dalam penelitian ini adalah 

simple random sampling yaitu teknik pengambilan sampel acak sederhana adalah 

suatu cara pengambilan sampel dimana tiap unsur yang membentuk 

populasi diberi kesempatan yang sama untuk terpilih menjadi sampel. 
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Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa ilmu komunikasi tahun ajaran 

2012 yang berjumlah 369 orang. (Kriyantono, 2006: 152-153)  

6. Jenis Data 

 Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah :  

a. Data primer merupakan data yang diperoleh peneliti langsung dari responden 

melalui kuesioner.  

7. Teknik Pengumpulan Data 

 Teknik pengumpulan data yang dipergunakan adalah :  

a. Kuesioner, adalah daftar pertanyaan yang dipergunakan untuk mengukur suatu 

gejala tertentu atau konsep yang langsung diisi oleh responden. Jawaban-jawaban 

terhadap pertanyaan dapat pula sudah  digolongkan menurut kategori tertentu 

sehingga memungkinkan perbandingan kuantitaif.(Slamet, 2008: 94) 

 

8.Pengujian Data 

a) Uji Validitas 

 Uji validitas merupakan suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan 

suatu instrument. Data dikatakan valid jika pertanyaan kuisioner mampu 

mengungkapkan sesuatu yang diukur oleh instrument tersebut. Butir butir 

pertanyaan dalam kuisioner ditinjau pada faktor terkait. Jika terjadi tidak valid 

maka butir pertanyaan tersebut perlu disingkirkan atau diperbaiki. Untuk menguji 

validitas setiap butir maka skor yang ada pada butir dikorelasikan dengan skor 
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total variable dimana skor butir dipandang sebagai nilai X dan skor total variable 

dipandang sebagai nilai Y. 

 Data dikatakan valid apabila nilai korelasi hitung ―r‖ tersebut bertanda 

positif dan r hasil > r table dengan derajat kebebasan (df) = n – 1, dalam hal ini n 

= jumlah sampel, maka butir pertanyaan dalam data tersebut valid. Jika tidak valid 

peneliti dapat merevisi butir butir pertanyaan tersebut. 

 

b) Uji Reabilitas 

 Uji reabilitas digunakan untuk mengukur ketepatan suatu instrument jika 

digunakan untuk mengukur objek penelitian yang sama,meski digunakan berkali 

kali akan mendapatkan hasil yang serupa. 

 Untuk menguji reabilitas digunakan uji stastistik Cronbarch Alpha α. 

Variabel dikatakan konsisten jika memiliki nilai >0,60. Adapun rumus alpha yang 

dimaksud yaitu: 

 

Rumus:  

Keterangan: 

r 11= reliabilitas yang dicari 

 K= Jumlah item pertanyaan yang di uji 

∑σ t2= jumlah varians skor tiap-tiap item 

σ t2= varians total 

 Jika alpha > 0,90 maka reliabilitas sempurna 

 Jika alpha antara 0,70 – 0,90 maka reliabilitas tinggi 
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 Jika alpha antara 0,50 – 0,70 maka reliabilitas moderat 

 Jika alpha < 0,50 maka reliabilitas rendah 

 

9.Teknik Analisis Data 

 Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

perbandingan mean. Uji atas kedua mean tersebut dilakukan untuk menegaskan 

perbedaan yang ada antara kedua mean tersebut adalah merupakan perbedaan 

yang signifikan (perbedaan yang berarti) dan bukan hanya secara kebetulan saja. 

Untuk menguji tingkat signifikasi dilakukan dengan menggunakan uji t untuk 

sampel berpasangan. Adapun pertimbangan peneliti menggunakan rumus statistik 

karena t.test adalah berfungsi untuk menguji perbandingan, uji korelasional dan 

uji estimasi secara statistik. Selain itu, t.test digunakan untuk data yang berskala 

ratio atau interval. Sedangkan dalam penelitian ini datanya adalah berskala 

interval. Adapun tahapan analisis datanya adalah sebagai berikut;  

1. Masing-masing pertanyaan dari variabel yang telah ada, baik dari Gratification 

Sought maupun Gratification Obtained diberi skor dan dijumlahkan sehingga 

diperoleh hasil yang berupa skor Gratification Sought dan Gratification Obtained. 

2. Kedua skor yang telah diperoleh tersebut kemudian di uji dengan menggunakan 

uji perbedaan dua sampel berpasangan untuk data berskala interval atau ratio yaitu 

dengan menggunakan uji t dengan rumus:  

Rumus uji t:  

  
     

√    
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Dimana:  

MX =rata-rata skor kelompok I 

 MY = rata-rata skor kelompok II  

D =selisih skor kelompok I dan Kelompok II 

 N =jumlah pasangan skor  

Prosedur penghitungan nilai t dilakukan dengan menggunakan SPSS dengan 

menggunakan uji statistik paired sampel t.test.  

3. Setelah besar t diketahui, untuk menentukan apakah nilai t tersebut memiliki 

nilai signifikan secara statistik atau tidak , maka nilai t tersebut dicocokan dengan 

tabel t distribusi dengan tingkat signifikansi p=0.05 (2-tailed).  

4. Setelah diketahui hasil dari uji signifikasi, jika didapati bahwa ada perbedaan 

yang signifikan antara pasangan GS dan GO langkah selanjutnya adalah 

membandingkan kedua mean skor tersebut. Jika mean skor GS lebih besar dari 

mean skor GO dapat dikatakan kebutuhan yang ada tidak terpuaskan. Sedangkan 

jika mean skor GS lebih kecil atau sama dengan mean skor GO, maka dapat 

dinyatakan bahwa kebutuhan yang ada terpenuhi. 


