
BAB I  

PENDAHULUAN  

A. LATAR BELAKANG 

Perkembangan komunikasi dari waktu ke waktu selalu mengalami 

kemajuan. Dari zaman prasejarah hingga kini, di zaman modern. Proses 

modernisasi tersebut selalu bergerak dinamis dan menciptakan perubahan 

struktur sosial budaya masyarakat serta sistem yang ada di dalamnya. Hal itu 

dikarenakan adanya globalisasi. Hal ini juga menyebabkan terjadinya 

globalisasi media massa, baik itu media massa cetak maupun media massa 

elektronik, sehingga arus informasi mampu meluas ke seluruh penjuru dunia. 

Media komunikasi saat ini memang memegang peran penting dalam 

kehidupan manusia. Salah satu wujud dari perkembangan media komunikasi 

yang sangat populer di kalangan masyarakat adalah jejaring sosial. Jejaring 

sosial kini sangat berguna bagi masyarakat, terlebih dalam kehidupan 

bersosial. Kita dapat berhubungan dengan kerabat walaupun dalam jarak yg 

sangat jauh. Sebut saja facebook, twitter, tumblr, instagram, dan masih banyak 

lagi. Jejaring sosial tersebut membuat kita berteman dengan banyak orang 

tanpa kita harus bertemu. Jarak bukan merupakan suatu masalah lagi untuk 

kita. Bahkan kita bisa bertatap muka dengan mereka melalui cam. Informasi 

juga kita dapatkan ketika kita menggunakan jejaring sosial. Dari belahan bumi 

manapun, bisa kita dapat dengan mudah melalui jejaring sosial. Semua serasa 

berada dalam satu genggaman.  
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Dari masa ke masa jejaring sosial terus berkembang semakin inovatif 

dan  menarik. Awal mula dari jejaring sosial ini salah satunya dipelopori oleh 

Friendster. Jejaring sosial inilah yang mengawali masa komunikasi tanpa 

batas. Kemudian ada facebook yang sampai saat ini terus berkembang, twitter, 

instagram, tumblr, dan di Indonesia juga memiliki jejaring sosial andalan yang 

disebut kaskus. Kaskus merupakan komunitas jejaring sosial terbesar dan 

terpercaya di Indonesia.  

Dengan adanya banyak pilihan jejaring sosial, maka masyarakat bisa 

mendapatkan segala macam informasi yang dibutuhkan secara gratis. Melalui 

aplikasi dan fitur yang telah disediakan oleh jejaring-jejaring sosial tersebut, 

peristiwa yang terjadi di Indonesia maupun di luar negeri dapat di peroleh 

dengan sangat mudah. Seperti informasi mengenai  masalah politik, ekonomi 

maupun sosial budaya. Jejaring-jejaring sosial tersebut menawarkan 

keunggulan sehingga masyarakat dapat tertarik terhadap fitur yang telah 

diberikan jejaring-jejaring sosial tersebut. 

Kaskus, the largest community in Indonesia. Merupakan tagline yang 

ada di awal halaman website tersebut. Jejaring yang sampai saat ini masih 

diminati banyak kalangan di Indonesia. Jejaring tersebut menawarkan banyak 

fitur yang dapat diakses oleh penggunanya dengan cara membuat sebuah akun 

di dalamnya. Mulai dari lounge, yang di mana kita bisa mendapat banyak 

informasi yang menarik dan up to date sampai forum jual beli yang biasa 

disingkat FJB. Hal menarik dari kaskus ini adalah, adanya bahasa yang 

diciptakan oleh kaskuser di dalam forum tersebut. Oleh karena itu, mungkin 

ada beberapa kata yang tidak bisa dimengerti oleh sebagian besar orang awam 

yang mengakses kaskus untuk pertama kalinya.  
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Fenomena seperti ini juga terjadi di kalangan Mahasiswa Ilmu 

Komunikasi konsentrasi audio visual angkatan 2010. Mahasiswa tertarik untuk 

mengakses Kaskus, karena bahasa dan juga forum-forum  yang ada di dalam 

Kaskus. Karena sebagian dari mereka, berpendapat bahwa Kaskus dapat memberi 

mereka info dan pengetahuan yang bagus. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Intensitas Mengakses Kaskus 

terhadap Penggunaan Bahasa Kaskus dalam Kehidupan Sehari-hari”.  

 

B. RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian 

ini adalah adakah pengaruh intensitas mengakses kaskus terhadap penggunaan 

bahasa kaskus dalam kehidupan sehari-hari? 

 

C. TUJUAN PENELITIAN 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar 

pengaruh intensitas mengakses kaskus terhadap penggunaan bahasa kaskus 

dalam kehidupan sehari-hari. 

 

D. MANFAAT PENELITIAN 

1. Manfaat Akademis 

a. Penelitian ini dapat memberikan manfaat untuk menambah 

pengetahuan ilmu komunikasi, khususnya yang berkaitan dengan teori 

Uses and Gratification, dan dapat menjadi referensi pada penelitian 

lebih lanjut. 
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b. Dapat dijadikan sebagai masukan serta sumbangan pemikiran yang 

berkaitan dengan bahasa kaskus dan minat pengguna internet untuk 

mengakses kaskus. 

2.  Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadikan kontribusi dan sebagai 

sumber pengetahuan yang dapat dikembangkan bagi mahasiswa dan 

mahasiswi di jurusan Ilmu Komunikasi, tepatnya konsentrasi audio 

visual. 

 

E. TINJAUAN PUSTAKA 

1. Internet sebagai media komunikasi massa 

 Internet berawal dari sebuah jaringan yang disebut ARPAnet. Pada 

tahun 1969, ARPA (Advanced Research Project Agency), sebuah bagian 

dalam kementerian Pertahanan Amerika Serikat, memulai sebuah proyek 

yang bertujuan menciptakan jalur komunikasi yang tak dapat 

dihancurkan dan di sisi lain memudahkan kerjasama antar badan riset di 

seluruh negeri. Namun pada perkembangan selanjutnya, internet menjadi 

media komunikasi dan informasi modern. 

Di tengah perkembangan zaman yang semakin menuntut 

kecepatan, terutama di dunia media massa, intenet merupakan media 

yang paling tepat. Menurut LaQuey (1997), yang membedakan internet 

dan teknologi komunikasi lainnya adalah tingkat interaksi dan kecepatan 

yang dapat dinikmati pengguna untuk menyiarkan pesannya. Internet 

adalah perkakas sempurna untuk menyiagakan dan mengumpulkan 

sejumlah besar orang secara elektronis. 

 

 Internet dikatakan sebagai media massa, karena internet memenuhi 

karakteristik-karakteristik media massa, seperti terlembagakan, pesan 
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yang disampaikan bersifat umum, dapat dikonsumsi oleh siapa punm 

menimbulkan keserempakan dan sebagainya. Media massa merupakan 

suatu penghubung yang dapat diakses oleh publik. Media massa seperti 

televisi, radio, dan surat kabar. Informasi di dalamnya merupakan milik 

khalayak ramai, dan bukan kelompok-kelompok tertentu. 

 Internet juga berlaku seperti surat kabar, televisi, dan radio. Setiap 

orang berhak mengakses internet dan mendapatkan informasi yang banyak 

orang perlukan. Bahkan dengan kemudahan dan kecepatannyam internet 

memiliki nilai tambah dibandingkan dengan media massa cetak atau 

elektronik. 

2. Komunikasi Massa 

Komunikasi massa adalah komunikasi melalui media massa cetak 

dan elektronik. Sebab awal perkembanganya komunikasi massa berawal 

dari pengembangan kata media of mass comunikation media komunikasi 

massa. Media massa atau saluran yang di hasilkan oleh teknologi 

modern. Hal ini perlu di tekankan sebab ada media yang bukan media 

massa yakni media traditional seperti kentongan, angklung, gamelan dan 

lain-lain. Peran  media massa disini menunjuk kepada khalayak yaitu 

audiens, penonton, pemirsa atau pembicara. 

Definisi lain pernah dikemukakan oleh Josep A Devito dalam 

Nurudin (2007:1111-12) yakni, “first, mass communication is 

communication addressed to masses, to an extremely large science. This 

does not means that the audience includes all people or everyone who 

reads or everyone who watches television; rather it means an audience 

that is large and generally rather poorly defined. Second, mass 

communication is communication  mediated by audio and/or visual 

transmitter. Mass communication is perhaps most easily and most 

logically defined by it forms; television, radio, newspaper, magazines, 

films, books, and tapes”. ( jika diterjemahkan secara bebas bisa berarti, 
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“Pertama, komunikasi massa adalah komunikasi yang ditujukan kepada 

massa, kepada khalayak yang luar biasabanyaknya. Ini tidak berarti 

bahwa khalayak meliputi seluruh penduduk atau semua orang yang 

membaca atau semua orang yang menonton televisi, agaknya ini tidak 

berarti pula bahwa khalayak itu besar dan pada umumnya agak sukar 

didefinisikan. Kedua, komunikasi massa adalah komunikasi yang 

idsalurkan oleh pemancar-pemancar audio dan atau visual. Komunikasi 

massa barangkali akan lebih mudah dan lebih logis bila didefinisikan 

menurut bentuknya televisi, radio, surat kabar, majalah, film, buku, dan 

pita). 

 

3. Fungsi Komunikasi Massa 

Fungsi artinya peran atau sesuatu yang diperankan oleh suatu hal 

dalam kegiatan pihak lain. Fungsi itu dapat dirasakan baik terhadap orang 

secara individual, maupun kelompok anggota masyarakat, serta terhadap 

masyarakat secara keseluruhan (Winarni, 2003:43) 

 

Sebenarnya banyak sekali pendapat yang mengemukakan fungsi 

komunikasi massa. Walaupun demikian substansinya sama saja. Sebab 

tetap ada benang merah yang bisa ditarik dari semua pendapat tentang 

fungsi komunikasi massa. Mungkin hanya variasi pembagiannya saja 

yang berbeda. De Vito dalam Winarni (2003:245) menyebutkan fungsi 

komunikasi massa antara lain: 

a. Fungsi menghibur 

Media massa sebagian besar melakukan fungsi sebagai media yang 

memberikan penghiburan bagi khalayaknya. Hal ini terlihat pada 

acara humor, artikel humor, irama music, tarian dan lain-lain. Di 

mana pesa-pesan yang menghibur tersebut dibuat sedemikian rupa 

sehingga menarik dan menghibur masyarakat. 

b. Fungsi meyakinkan 

Media mempunyai fungsi untuk meyakinkan khalayaknya. Persuasi 

ini dapat dilihat dalam bentuk: 

- Mengukuhkan sikap, kepercayaan, atau nilai seseorang 

- Mengubah sikap, nilai, kepercayaan seseorang 

- Menggerakkan seseorang untuk melakukan sesuatu 

- Menawarkan etika atau sistem nilai tertentu 

c. Menginformasikan 

Media memberikan informasi tentang peristiwa, baik yang bersifat 

lokal, regional, nasional maupun internasional kepada khalayaknya.  

 

 



7 
 

d.  Menganugerahkan status 

Menurut Lazarsfeld dan Meton dalam Winarni (2003:46), “jika anda 

benar-benar penting, anda akan menjadi pusat perhatian massa dan 

jika anda menjadi pusat perhatian massa, berarti anda memang 

penting” dan sebaliknya. Orang-orang penting setidaknya seringkali 

dimata masyarakat adalah orang-orang yang sering dimuat di media. 

e.  Fungsi membius 

Fungsi membius ini terjadi bila media menyajikan informasi tentang 

sesuatu, penerima percaya bahwa tindakan tertentu telah diambil. 

Sebagai akibatnya penerima terbius dalam keadaan tidak aktif seakan 

berada dalam pengaruh obat-obatan terlarang. 

f.  Menciptakan rasa kebersatuan 

Media mampu menciptakan atau membuat kita sebagai khalayak 

merasa menjadi anggota suatu kelompok.  

 

4. Kelebihan Internet sebagai Media Komunikasi 

Secara aplikatif, keunggulan internet sebagai media komunikasi 

antara lain: pada e-mail, pesan yang disampaikan cenderung berumur 

panjang. Pesan-pesan dapat disimpan oleh user hingga pesan dihapus 

sendiri oleh user. Selain itu, penerima pesan bebas menentukan kapan 

pesan akan diterima/dibaca. 

Pada jejaring sosial, komunikasi dapat terjadi pada level 

komunikasi yang bervariasi. Misalnya pada facebook, proses komunikasi 

melalui komentar yang diterima komunikator bersifat terbuka untuk 

kelompok, komunikan yang ada juga bersifat acak. Berdasarkan definisi 

di atas, dapat disimpulkan bahwa komunikasi melalui media internet 

adalah segala macam kegiatan berkomunikasi yang dilakukan melalui 

aplikasi-aplikasi komunikasi di internet. Komunikasi melalui media 

internet didominasi komunikasi interpersonal dan komunikasi kelompok 

yang dilakukan secara langsung. Dan sama seperti pada komunikasi 

secara langsung, komunikasi melalui media internet bertujuan 
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menumbuhkan tali persahabatan, menyampaikan informasi dan 

mengungkapkan perasaan. 

5. Pemahaman tentang Intensitas 

Intensitas  merupakan  suatu  usaha seseorang dalam melakukan 

tindakan. Seseorang yang melakukan suatu usaha tertentu memiliki 

jumlah, pada pola tindakan dan perilaku yang sama, yang di dalamnya 

adalah usaha tertentu dari orang tersebut untuk mendapatkan pemuasan 

kebutuhannya (Istadi, 2005).  

 

6. Faktor yang Mempengaruhi Minat 

Minat  bersifat  pribadi  dan  berkembang  dimulai  sejak  kanak-

kanak.  Banyak hal yang dapat mempengaruhi timbulnya minat, baik 

yang berasal dari individu itu sendiri atau lingkungan masyarakat.  

Menurut Crow and Crow (1958:250), faktor-faktor yang dapat 

mempengaruhi timbulnya minat adalah:  

a. Faktor dorongan dari dalam , merupakan faktor yang berhubungan 

dengan dorongan fisik, motif mempertahankan diri dari rasa lapar, 

rasa sakit dan sebagainya.  

b. Faktor motif sosial, merupakan faktor yang membangkitkan minat 

untuk melakukan aktivitas demi memenuhi kebutuhan untuk diakui 

atau diterima oleh lingkungan sosial.  

c. Faktor emosional, dapat menimbulkan minat individu apabila 

menghasilkan emosi atau perasaan senang. Perasaan ini akan 

membangkitkan minat terhadap aktivitas tersebut. Dengan demikian 

kesuksesan yang dicapai dalam suatu usaha dapat menimbulkan 

minat dan memperkuat yang sudah ada. 

 

 

7. Bahasa 

Bahasa adalah aspek penting interaksi manusia. Dengan bahasa, 

(baik itu bahasa lisan, tulisan  maupun  isyarat) orang akan melakukan 

suatu komunikasi dan kontrak sosial. Bahasa juga dipandang sebagai 

cermin kepribadian seseorang karena bahasa diterjemahkan sebagai 

refleksi rasa, pikiran dan tingkah laku. Adakalanya seotang yang pandai 
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dan penuh dengan ide-ide cemerlang harus terhenti hanya karena dia 

tidak bisa menyampaikan  idenya dalam bahasa yang baik. Oleh karena 

itu seluruh ide, usulan, dan semua hasil karya pikiran tidak akan 

diketahui dan dievaluasi orang lain bila tidak dituangkannya dalam 

bahasa yang baik. Sumarsono dan Partana (2002:20) mengatakan bahwa 

bahasa sering dianggap sebagai produk sosial atau produk budaya, yang 

merupakan wadah aspirasi sosial, kegiatan, perilaku masyarakat, dan 

penyingkapan budaya termsauk teknologi yang diciptakan oleh 

masyarakat pemakai bahasa. 

Bahasa adalah sistem lambang bunyi yang arbiter yang 

dipergunakan oleh para anggota suatu masyarakat untuk bekerja sama, 

berinteraksi, dan mengidentifikasi diri. Jadi secara singkat bahasa dapat 

diartikan sebagai penggunan gabungan dari simbol atau kode atau 

lambang bunyi arbiter sehingga membentuk kata dengan aturan tertentu 

untuk membentuk kalimat yang memiliki arti. 

Bahasa memiliki berbagai definisi. Definisi bahasa yang lain 

adalah sebagai berikut: 

a. Suatu sistem untuk mewakili benda, tindakan, gagasan, dan  

keadaan. 

b. Suatu peralatan yang digunakan untuk menyampaikan konsep riil 

mereka ke dalam pikiran orang  lain 

c. Suatu kesatuan sistem makna 

d. Suatu kode yang digunakan oleh pakar linguistik untuk membedakan 

antara bentuk dan makna 



10 
 

e. Suatu ucapan yang menepati tata bahasa yang telah ditetapkan 

(contoh: perkataan, kalimat, dan lain-lain) 

f. Suatu sistem tuturan yang akan dapat dipahami oleh masyarakat linguistik  

8. Fungsi Bahasa 

  Fungsi bahasa antara lain adalah sebagai alat untuk 

mengekspresikan diri, sebagai alat untuk berkomunikasi, sebagai alat 

untuk mengadakan integrasi dan beradaptasi social dalam lingkungan 

atau situasi tertentu, dan sebagai alat untuk melakukan kontrol sosial 

(Keraf, 1997:3). 

 Bahasa juga lebih dari sekedar alat untuk menyampaikan 

informasi, pikiran, perasaan, atau gagasan. Bahasa juga memiliki fungsi 

yang lebih luas lagi, diantaranya: 

a. Sebagai kunci mempelajari pengetahuan-pengetahuan lain, di luar 

pengetahuan kebahasaan. 

b. Tujuan praktis: mengadakan hubungan pergaulan sehari-hari. 

c. Tujuan artistik: manusia mengolah dan menggunakan bahasa dengan 

seindah-indahnya guna pemuasan rasa estetis manusia. 

Bahasa juga memungkinkan kita untuk membentuk diri sebagai makhluk 

bernalar, berbudaya, dan berperadaban. Melalui bahasa, kita membina 

hubungan kerja sama, mengadakan transaksi, dan melaksanakan kegiatan 

sosial dengan bidang dan peran masing-masing. Setiap orang membutuhkan 

informasi dan komunikasi sebagai proses tukar menukar informasi, dengan 

sendirinya juga mutlak menjadi kebutuhan setiap orang. 
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9. Teori Uses And Gratification 

Asumsi-asumsi dasar dari Uses and Gratification menurut Elihu 

Katz, Jay G. Blumler, dan Michael Gurevitch (dalam Baran dan 

Davis,2000), diuraikan dalam lima elemen sebagai berikut: 

- Audiens adalah aktif dan penggunaan media berorientasi pada 

tujuan 

- Inisiatif yang menghubungkan antara kebutuhan kepuasan dan 

pilihan media spesifik terletak di tangan audiens 

- Media bersaing dengan sumber-sumber lain dalam upaya 

memuaskan kebutuhan audiens 

- Orang-orang mempunyai kesadaran diri yang memadai 

berkenaan penggunaan media, kepentingan, dan motivasi yang 

menjadi bukti bagi peneliti tentang gambaran keakuratan 

penggunaan itu. 

- Nilai pertimbangan seputar keperluan audiens tentang media 

spesifik atau isi harus dibentuk, 

Menurut Winarso (2005:44-55) ada beberapa penelitian telah 

mengklasifikasikan bermacam-macam teori uses and Gratification 

media ke dalam beberapa sistem yaitu; 

1) Pengetahuan (kognitif) bahwa tindakan yang diambil oleh 

khalayak adalah untuk memperoleh informasi mengenai 

ssesuatu sesuai kebutuhan 

2) Pelepasan (Diversion) kebutuhan dasar manusia yang lain 

adalah hiburan yang meliputi usaha pembahasan dari rasa 

kebosanan, rileksasi, pelepasan emosional dari emosi dan 

energi yang terpendam. 

Uses and Gratification sebagai sebuah teori dapat digunakan 

sebagai upaya untuk menemukan apakah pemenuhan kebutuhan atau 

keinginan publik terarah pada tipe media cetak atau elektronik. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa kebutuhan orang akan informasi 

lebih menggunakan media cetak, sedang kebutuhan orang akan 

hiburan, lebih menggunakan media siaran atau elektronik. Tetapi 

kajian yang lain menunjukkan bahwa kepuasan seseorang dapat 

dipenuhi oleh kedua tipe media tersebut. Kebutuhan akan hiburan 
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misalnya bisa dipenuhi dengan membaca majalah, koran dan 

sedangkan kebutuhan informasi dapat terpuaskan oleh berita berita 

dari televisi. 

 Kebutuhan kognitif merupakan kebutuhan yang berkaitan dengan 

peneguhan informasi, pengetahuan, dan pemahaman mengenai 

lingkungan. Kebutuhan ini didasarkan pada hasrat untuk memahami dan 

menguasai lingkungan, juga memuaskan rasa penasaran kita dan 

dorongan untuk penyelidikan kita. 

 Kebutuhan afektif adalah kebutuhan yang berkaitan dengan 

peneguhan pengalaman-pengalaman yang estetis, menyenangkan, dan 

emosional. Kebutuhan pribadi secara integratif. Integratif sendiri adalah 

kebutuhan berkaitan yang berkaitan dengan peneguhan, kreadibilitas, 

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

hasrat akan harga diri.  

 Kebutuhan sosial secara integratif adalah kebutuhan yang berkaitan 

dengan keluarga, teman, dan dunia. Hal tersebut didasarkan pada hasrat 

untuk berafiliasi. Sementara itu, kebutuhan pelepasan adalah kebutuhan 

yang berkaitan dengan upaya menghindarkan tekanan, ketegangan, dan 

hasrat akan keanekaragaman. 
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F. DEFINISI KONSEPTUAL DAN OPERASIONAL 

1. Defini Konseptual 

 Definisi konseptual adalah batasan tentang pengertian yang 

diberikan peneliti terhadap variabel-variabel (konsep) yang hendak 

diukur, diteliti dan digali datanya (Hamidi, 2010:141). 

a. Intensitas 

Merupakan tindakan yang sering dilakukan demi memenuhi 

kebutuhan pribadi seseorang. Berbicara mengenai intensitas berarti 

berbicara mengenai kuantitas dan atau jumlah volume tindakan yang 

dilakukan oleh seseorang. 

b. Bahasa 

Merupakan alat komunikasi yang diciptakan untuk bisa berhubungan 

satu sama lain, baik untuk mengapresiasikan perasaan atau alat 

transaksi.  

2. Definisi Operasional Variabel 

a. Variable X Intensitas mengakses Kaskus 

Variabel x adalah variabel stimulus atau variabel yang 

mempengaruhi variabel lain. Variabel x dalam penelitian ini yaitu 

intensitas dalam mengakses Kaskus. Indikator – indikator variabel x 

adalah sebagai berikut: 

1) Intensitas 

Merupakan tingkat keseringan responden mengakses kaskus. 

b. Variabel Y  penggunaan bahasa kaskus dalam kehidupan sehari-hari, 

dengan indikator-indikator sebagai berikut:  
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(1) Seberapa sering menggunakan bahasa kaskus dalam sebuah 

percakapan. 

(2) Seberapa sering mengaplikasikan bahasa kaskus dalam sebuah 

media social dan gadget 

 

G. METODE PENELITIAN 

1. Metode Penelitian 

 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode 

Survey. Dimana peneliti memerlukan sample dan menggali data yang ada 

dipermukaan saja. Penelitian yang dilakukan nantinya adalah pada 

populasi besar maupun kecil, tetapi data yang dipelajari adalah data dari 

sampel yang diambil dari populasi tersebut, sehingga ditemukan 

kejadian-kejadian relatif, distributif dan hubungan-hubungan antar 

variabel sosiologis maupun psikologis. 

2. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif. Penelitian 

kuantitatif adalah prosedur penelitian yang menggunakan ukuran, jumlah 

atau frekuensi yang menghasilkan data berupa angka. 

3. Tipe Penelitian 

Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe  penelitian deskriptif 

Penelitian deskriptif bertujuan untuk menjelaskan, meringkaskan 

berbagai kondisi, berbagai situasi, atau berbagai variabel yang timbul di 

masyarakat yang menjadi obyek penelitian itu berdasarkan apa yang 

terjadi (Bungin, 2005: 36) 
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4. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian adalah lokasi yang digunakan dalam penelitian. Dan 

lokasi dalam penelitian ini adalah kampus tiga Universitas 

Muhammadiyah Malang khususnya mahasiwa dan mahasiswi 

Universitas Muhammadiyah Malang. Khususnya mahasiswa jurusan 

Ilmu Komunikasi angkatan 2010. 

5. Populasi dan Sample 

a. Populasi 

Populasi adaah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek 

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang di tetapkan oleh 

peneliti untuk di pelajari dan kemudian di tarik kesimplan (sugiyono, 

2009 : 80). populsi dalam peneliti ini adalah mahasiwa Universitas 

Muhammadiah Malang jurusan imu komunikasi konsentrasi audio visual 

yang pernah mengakses kaskus yang sesuai dengan kreteria. Adapun 

kreteria responden yang di inginkan adalah sebagai berikut: 

1) Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang Jurusan Ilmu 

komunikasi audio visual angkatan 2010 

2) Pernah mengakses Kaskus. Populasi/subjek penelitian ini adalah 

mahasiswa Ilmu Komunikasi jurusan Ilmu Komunikasi  

konsentrasi Audio Visual tahun angkatan 2010 yang berjumlah 

138 mahasiswa. 

b. Sample  

Sampel adalah bagian dari jumlah karkteristik, misalnya karena 

keterbatasan dana, tenaga, dan waktu, maka peneliti dapat 

mengunakan sampel yang di ambil dari poulasi itu (Sugiyono , 2009 
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: 81). Apa yang di pelajari dari sampel itu, kesimpulanya akan dapat 

di berlakukanya untuk populasi. Untuk itu sampel yang di ambil dari 

populasi harus betul-betul representatif (mewakili).  

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan penjaringan populasi 

untuk menentukan jumlah sampel. Adapun yang menjadi karakteristik 

penjaringan populasi dalam penelitian ini adalah Mahasiswa Ilmu 

Komunikasi Angkatan 2010 konsentrasi Audio Visual. Setelah itu 

peneliti melakukan penarikan populasi dengan menggunakan teknik 

sample random sampling, yaitu teknik pengambilan sampel dari 

anggota populasi secara acak tanpa memperhatikan strata (tingkatan) 

dalam anggota populasi tersebut. Dari hasil tersebut terdapat 68 

mahasiswa. Peneliti akan memulai dengan menyebarkan kuisioner 

secara acak kepada Mahasiswa Ilmu Komunikasi Angkatan 2010 

konsentrasi Audio Visual. 

Menurut Winarno untuk pedoman umum saja, dikatakan bahwa 

bila populasi di atas seratus dapat dipergunakan sampel sebesar 50% 

dan di atas seribu sebesar 15% (Winarno Surakhmad. 1985;100). 

 

6. Teknik Pengumpulan Data 

 Suatu cara pengumpulan data yang perlu diperhatikan pada setiap 

penelitian, karena dengan data yang akurat akan diperoleh hasil yang 

sesuai dengan kegunaannya. Maka dari itu, data adalah suatu komponen 

penelitian yang penting, artinya tanpa data tidak akan ada penelitian. 

Data yang dipakai dalam penelitian haruslah valid atau benar, karena data 
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yang salah akan menghasilkan informasi yang salah.. Pada penelitian ini 

teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut: 

a. Kuisioner 

Teknik pengumpuan data yang digunakan pada penelitian ini adalah 

menggunakan kuisioner. Kuesioner adalah daftar pertanyaan yang 

disusun secara sistematis, kemudian diisi oleh responden (Bungin, 

2005:123). Penulis menggunakan studi lapangan yaitu dengan 

memperoleh data-data dengan menyebarkan kuisioner kepada 

mahasiswa Universitas Muhammadiah Malang Jurusan ilmu 

Komunikasi Audio Visual Angkatan 2010 . 

b. Dokumentasi 

Analisis dokumen dilakukan untuk mengumpulkan data-data yang 

bersumber dari arsip-arsip, dokumen-dokumen, maupun literatur-literatur 

yang ada hubungannya dengan penelitian tersebut. Dalam penelitian ini. 

7. Teknik Analisis Data 

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

deskriptif kuantitatif dengan menggunakan regresi linier sederhana. 

Kemudian dideskripsikan dengan tujuan untuk menyederhanakan data 

menjadi suatu kajian yang lebih mudah dipahami oleh orang lain. 

Adapun rumus regresi linier sederhana yang akan digunakan untuk 

menganalisa sebagai berikut: 

Y=a+bX           
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 Keterangan:  

Y = Variabel dependen (yang ditentukan) 

a= konstanta  

b = Koefisiensi regresi  

X= Variabel Independen 

8. Skala Data 

Skala data yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala likert, skala 

likert adalah skala yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan 

persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial 

(Sugiyono, 2009:93). Dalam penilitian di sini digunakan untuk mengukur 

intensitas dan kegunaan. Jawaban dari instrument dengan skala likert 

memiliki skor sebagai berikut : 

Sangat sering   (SS)  = 4 

Sering    (S)    = 3 

Jarang    (TS)   = 2 

Sangat jarang  (STS) = 1  

 

 

 

 

 

 

 

 


