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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar belakang 

Di dalam masyarakat yang modern ini, komunikasi merupakan suatu 

kebutuhan yang memegang peranan penting terutama dalam proses 

penyampaian informasi dari satu pihak kepada pihak lain. Dengan adanya 

kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang ada, telah memudahkan 

masyarakat dalam menerima informasi-informasi tentang peristiwa-peristiwa, 

pesan, pendapat, berita, ilmu pengetahuan, dan yang lainnya. Untuk 

menyebarkan informasi-informasi kepada khalayak yang bersifat massal 

diperlukan sebuah media . Media yang dapat menyampaikan informasi kepada 

masyarakat yang bersifat heterogen dapat disebut media massa. “media massa 

memiliki kemampuan untuk menimbulkan keserempakan kepada pihak 

khalayak dalam menerima pesan-pesan yang disebarkan (Effendi,1993).  

Media massa juga dapat dibagi menjadi dua yaitu media cetak dan 

elektronik. Media yang bersifat sebagai penyampai pesan yaitu televisi dan 

radio sangat penting bagi kehidupan masyarakat saat ini. Namun pemberitaan 

di surat kabar juga mempunyai kelebihan yaitu merekam atau dapat 

didokumentasikan, tidak demikian dengan televisi atau radio yang begitu 

dilihat, didengar, begitu juga hilang dari pendengaran dan penglihatan 
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khalayak karena sifatnya sekilas (Effendy,2005). Sementara pada media cetak 

dapat dibaca kapan saja, walaupun tergantung pada periodisasi waktu terbit. 

Gambaran ini mencerminkan bahwa keberadaan media massa baik media 

elektronik maupun media cetak mempunyai pengaruh pada khalayaknya. 

Sekarang ini media cetak berlomba-lomba untuk memberikan yang 

terbaik kepada para pembacanya, tentunya disertai dengan penyampaian 

informasi yang cepat dan juga akurat. Karena isi berita di media cetak yang 

memberikan informasi, memperngaruhi sikap masyarakat, baik dari sikap, 

pengetahuan, perilaku masyarakat, dan yang lainnya. Media cetak memiliki 

kelebihan dibandingkan dengan media elektronik diantaranya yang 

memungkinkan penyampaian pesan secara serempak dalam waktu yang 

relative singkat dan bersamaan para pembacanya yang bersifat anonym dan 

heterogen, dan secara fisik berjauhan. Kelebihan yang lain adalah media 

massa pembacanya yang mana pada kesempatan berefleksi itulah letak 

kesanggupan manusia berfikir dan berkomunikasi dengan dirinya sendiri 

maupun lingkungannya. Surat kabar mampu memberi informasi yang lebih 

lengkap, dapat dibawa kemana-mana, terdokumentasi sehingga lebih mudah 

diperoleh bila diperlukan. Sekarang ini diperkirakan dari 45 orang penduduk 

Indonesia minimal ada satu orang yang berlangganan surat kabar (Cangara, 

2003). Dengan demikian dapat dikatakan surat kabar sudah merupakan bagian 

yang tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat. 
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Kebutuhan informasi yang semakin mudah didapat sekarang karena 

majunya teknologi saat ini, membuat pembaca surat kabar menurun. Hal ini  

berlaku juga dengan  gaya hidup remaja pada saat ini,kecenderungan remaja 

yang saat ini memiliki gadget mempermudah memperoleh informasi dengan 

media internet. Hal ini meunjukkan turunnya minat anak muda sekarang 

untuk membaca surat kabar. Pada akhirnya kini beberapa surat kabar ternama 

menyertakan isi berita atau halaman rubrik khusus remaja. Tujuannya adalah 

untuk menumbuhkan kembali minat anak muda dalam membaca koran/surat 

kabar.  Untuk koran sendiri kita ketahui ada Jawa Pos yaitu rubrik Deteksi, di 

Radar Malang ada rubrik The Youth. Dari berbagai macam contoh di atas 

penelti mencoba mengangkat rubrik The Youth Radar Malang. 

 Pada penelitian ini peneliti ingin mengetahui hubungan antara minat 

dan kepuasan remaja setelah membaca rubrik mengenai kejadian/fenomena 

tertentu, diantaranya rubrik The Youth yang terdapat di harian Radar Malang. 

Harian Radar Malang merupakan salah satu surat kabar harian yang 

ada di kota Malang. Harian Radar Malang merupakan anak harian Jawa Pos 

yang berpusat di daerah Surabaya. Dari setiap daerah penyebaran harian Jawa 

Pos, surat kabar ini membentuk sebuah surat kabar yang khusus meliputi 

daerah surat kabar yang dipasarkan. Harian ini dinamai  Radar, sehingga di 

samping konsumen mendapat liputan mengenai  berita utama dari Jawa Pos 

konsumen juga mendapat liputan khusus daerah dari tempat harian itu 
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dipasarkan. Sebagai contoh di daerah Kediri terdapat Koran Radar Kediri, di 

Semarang ada Radar Semarang, di Balikpapan Radar Balikpapan, dsb. 

Keberadaan Jawa Pos di tengah masyarakat sangat disambut di seluruh 

kalangan masyarakat, hal itu ditandai dengan penghargaan “World Young 

Reader Newspaper of the Year 2011”. 

Koran Radar Malang memuat berita-berita yang terdiri dari berbagai 

macam berita, artikel,rubrik,dll. Dedikasi Radar Malang sebagai media 

komunikasi massa, yang juga mempunyai misi sebagai Koran keluarga 

diperkuat dengan adanya halaman khusus yang ditujukan untuk kaum remaja 

adalah rubrik The Youth. Salah satu yang perlu diperhatikan dalam rubrikasi 

adalah rubrik diupayakan untuk dijadikan sebagai cirri dari sebuah media. 

Dibandingkan dengan Koran lain seperti koran Kompas yang juga 

memiliki rubrik Kawula Muda , rubrik The Youth muncul pada pada tiap hari 

Rabu dengan tema yang berbeda tiap minggunya. Dengan adanya halaman 

khusus yang dibuat oleh anak muda dan diperuntukkan untuk anak muda ini, 

diharapkan dapat menumbuhkan kembali minat anak muda untuk membaca 

Koran yang akhirnya berkembang sebagai sarana interaksi sosial antar anak 

muda di Malang. Informasi yang menyajikan fenomena tentang remaja juga 

menjadikan strategi komunikasi tersebut menjadi langkah yang tepat dalam 

menjangkau anak muda. 
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Rubrik yang diadaptasi dari rubrik deteksi Jawa Pos ini memiliki daya 

pikat tidak jauh dengan Deteksi adalah polling. Rubrik yang memuat hasil 

polling dari apa yang sedang tren di kalangan remaja di Malang menjadi suatu 

berita yang menarik untuk dibaca. Bagian-bagian yang ada dalam rubrik the 

Youth antara lain: rubrik, cuap-cuap, dan juga polling. 

Adanya rubrik the Youth ini dalam surat kabar harian Radar Malang 

mempunyai nilai positif bagi pembaca yang ada di kota besar seperti Malang, 

khususnya kaum remaja. Remaja yang kadang identik dengan mobilitas dan 

aktivitas yang begitu padat sehingga mereka seringkali minim dengan 

informasi mengenai fenomena-fenomena yang terjadi di kalangan remaja.  

Dari uraian latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk meneliti 

tingkat minat baca remaja malang terhadap rubrik the Youth di harian Radar 

Malang. Studi penelitian dilakukan di sekolah SMA Laboratorium di Kota 

Malang. 

B. Rumusan Masalah   

Berdasarkan pada latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah seberapa tinggi  hubungan antara minat baca dan 

kepuasan remaja SMA Laboratorium  Malang terhadap rubrik”The 

Youth”Radar Malang? 
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C. Tujuan Penelitian 

Dari rumusan masalah yang dikemukakan di atas , maka tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk mengetahui  seberapa tinggi hubungan  antara 

minat baca dan kepuasan remaja SMA Laboratorium  Malang terhadap 

rubrik”The Youth”di harian Radar Malang. 

D. Manfaat Peneltian 

Manfaat yang bisa didapat dari penelitian mengenai minat baca dan 

kepuasan remaja SMA Laboratorium Malang terhadap rubrik The Youth di 

harian Radar Malang adalah : 

1. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan bagi pihak penerbit 

surat kabar di Malang, khususnya surat kabar Radar Malang mengenai 

hubungan antara minat baca dan kepuasan remaja Malang terhadap 

rubrik The Youth dan memberikan manfaat yang relevan kepada 

khalayak. 

2. Manfaat Akademis 

 Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi mahasiswa Ilmu 

Komunikasi, khususnya Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas 

Muhammadiyah Malang dan juga untuk peneliti lain yang ingin 
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mengkaji lebih dalam mengenai efek media terutama efek kognitif 

yaitu  minat baca dan kepuasan masyarakat mengenai rubrik pada 

surat kabar. 

E. Tinjauan Pustaka 

1. Komunikasi Massa 

 Definisi komunikasi massa adalah jenis komunikasi yang ditujukan 

kepada sejumlah khalayak yang tersebar, keterogen, dan anonym melalui 

media cetak atau elektronis sehingga pesan yang sama dapat diterima secara 

serentak dan sesaat.(Rakhmat,1992:189)   

Komunikasi massa adalah komunikasi dengan menggunakan media 

massa. Media massa yang dimaksud antara lain televisi, surat kabar, dan  

radio. Melihat pola komunikasi yang dikemukakan maka ia melibatkan 

sejumlah khalayak yang tersebar, heterogen dan anonim dengan pesan secara 

serentak dan sesaat. (Nurudin,2004:34) 

Komunikasi massa juga merupakan proses menciptakan kesamaan arti 

antara media massa dengan khalayak mereka. (Baran, 2011:7) 

Menurut Michael W.Gamble dan Teri Kwal Gamble (1986) dalam  

bukunya Introducing Mass Communication. Sesuatu bisa dikatakan 

komunikasi massa jika mencakup : 

a. Komunikator dalam komunikasi massa mengandalkan  peralatan modern 
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untuk menyebarkan atau memancarkan pesan secara cepat kepada khalayak 

yang luas dan tersebar. Pesan itu disebarkan melalui media modern pula 

antara lain surat kabar, majalah, televisi, film, atau gabungan di antara media 

tersebut. 

b. Komunikator dalam komunikasi massa menyebarkan pesan-pesannya 

bermaksud mencoba berbagi pengertian dengan jutaan orang yang tidak saling 

kenal atau mengetahui satu sama lain. Anomomitas audience dalam 

komunikasi massa inilah yang  

c. membedakan jenis komunikasi lain. Ini berarti, antara pengirim dan penerima 

pesan tidak saling mengenal satu sama lain. 

d. Pesan adalah publik. Artinya bahwa pesan ini didapatkan dan diterima oleh 

banyak orang dan bukan untuk sekelompok orang tertentu. Karena itu, pesan 

bisa diartikan milik publik. 

e. Sebagai sumber, komunikator massa biasanya organisasi formal seperti 

jaringan, ikatan atau perkumpulan. Dengan kata lain, komunikatornya tidak 

berasal dari seseorang, teatpi lembaga. Lembaga ini pun biasanya berorientasi 

pada keuntungan ekonomis dan bukan organisasi sukarela atau nirlaba. 

f. Komunikasi massa dikontrol oleh gate keeper (pentapis informasi). Artinya, 

pesan-pesan yang disebarkan atau dipancarkan dikontrol oleh sejumlah 

individu dalam lembaga tersebut sebelum disiarkan lewat media massa. Ini 

berbeda dengan komunikasi antarpribadi, kelompok atu public di mana yang 

mengontrol tidak oleh sejumlah individu. Beberapa individu dalam 
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komunikasi massa itu ikut berperan dalam membatasi, memperluas pesan 

yang disiarkan. Contohnya adalah seorang reporter, editor film, penjaga rubrik 

dan lembaga sensor lain dalam media itu bisa berfungsi sebagai gate keeper.     

g. Umpan balik dalam komunikasi massa sifatnya tertunda. Kalau dalam jenis 

komunikasi lain umpan balik bisa langsung. Misalnya, dalam komunikasi 

antarpesona. Dalam komunikasi ini umpan balik langsung dilakukan, tetapi 

komunikasi yang dilakukan lewat surat kabar tidak bisa langsung dilakukan 

alias tertunda (delayed). 

 Perbedaan komunikasi massa dengan komunikasi sebelumnya, 

menurut Elizabeth-Noelle Neumann (1973) ada empat tanda pokok yang 

membedakan, yakni : 

1) Bersifat tidak langsung, artinya harus melewati media teknis. 

2) Bersifat satu arah, artinya tidak ada interaksi antara peserta komunikasi 

(para komunikan) 

3) Bersifat terbuka, artinya ditujukan kepada public yang tidak terbatas dan 

anonym 

4) Mempunyai publik yang secara geografis besar. 

Peran media massa : Menurut Mc Quail, secara umum media massa 

memiliki berbagai fungsi bagi khalayaknya yaitu 

1. pertama, sebagai pemberi informasi; 
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2. kedua, pemberian komentar atau interpretasi yang membantu pemahaman 

maknainformasi; 

3. ketiga, pembentukan kesepakatan; 

4. keempat, korelasi bagian-bagian masyarakat dalam pemberian respon 

terhadap lingkungan; 

5. kelima, transmisi warisan budaya; 

6. dan keenam, ekspresi nilai-nilai dan simbol budaya yang diperlukan untuk 

melestarikan identitas dan kesinambungan masyarakat (dalam Yuniati, 

2002:85). 

2. Fungsi Komunikasi Massa 

Komunikasi massa adalah salah satu aktivitas sosial yang berfungsi di 

masyarakat. Robert K.Merton mengemukakan, bahwa fungsi aktivitas sosial 

memiliki dua aspek , yaitu fungsi nyata (manifest function) adalah fungsi 

nyata yang diinginkan, kedua fungsi tidak nyata atau tersembunyi (latent 

function), yaitu fungsi yang tidak diinginkan. Sehingga pada dasarnya setiap 

fungsi sosial dalam masyarakat itu memiliki efek fungsional dan 

disfungsional. Selain manifest function dan latent function, setiap aktivitas 

sosial juga berfungsi melahirkan (beiring function) fungsi-fungsi sosial lain, 

bahwa manusia memiliki kemampuan beradaptasi yang sangat sempurna. 

Sehingga setiap fungsi sosial yang dianggap membahayakan dirinya, maka ia 
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akan mengubah fungsi-fungsi sosial yang ada. Contohnya, pemberantasan 

korupsi yang dilakukan oleh pemerintah, di satu sisi adalah untuk 

membersihkan masyarakat dari praktik korupsi, namun di sisi lain tindakan 

pemberantasan korupsi yang tidak diikuti dengan perbaikan sistem justru akan 

menimbulkan ketakutan bagi aparatur pemerintahan secara luas tentang masa 

depan mereka karena merasa tindakannya selalu diawasi, ditakuti, dan 

ditindak. Tidak adanya perbaikan sistem yang baik dan ketakutan justru akan 

melahirkan (beiring) model-model korupsi baru yang lebih canggih. Dengan 

demikian, maka aktivitas sosial lama itu ketika mendapat tekanan sosial, 

kemudian mengalami metamorfosa dan kemudian melahirkan aktivitas sosial. 

Begitu pula dengan fungsi komunikasi media massa, sebagai aktivitas 

sosial masyarakat, komunikasi media massa juga mengalami hal yang serupa. 

Seperti, pemberitaan bahaya Tsunami terhadap kehidupan masyarakat pantai. 

Di satu sisi pemberitaan tersebut adalah informasi mengenai bagaimana 

masyarakat pantai dapat menghindari bahaya Tsunami ketika bencana itu 

datang, tapi pemberitaan itu juga sekaligus menciptakan ketakutan dan 

kecemasan yang amat sangat bagi masyarakat yang hidup di pesisir pantai. 

Bahkan pemberitaan itu juga berdampak buruk bagi orang-orang pegunungan 

yang merencanakan pindah tempat tinggal ke daerah pesisir. 
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a. Fungsi Pengawasan 

Media  massa merupakan sebuah medium di mana dapat digunakan 

untuk pengawasan terhadap aktivitas masyarakat pada umumnya. Fungsi 

pengawasan ini bisa berupa peringatan dan kontrol sosial maupun kegiatan 

persuasif. Pengawasan dan kontrol sosial dapat dilakukan untuk aktivitas 

preventif untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Seperti, 

pemberitaan bahya narkoba bagi kehidupan manusia yang dilakukan melalui 

media massa dan ditujukan kepada masyarakat, maka fungsinya untuk 

kegiatan preventif agar masyarakat tidak terjerumus dalam pengaruh narkoba . 

Sedangkan fungsi persuasif sebagai upaya memberi reward dan punishment 

kepada masyarakat sesuai dengan  apa yang dilakukannya. Media massa dapat 

memberikan reward kepada masyarakat yang bermannfaat dan fungsional 

bagi anggota masyarakat lainnya, namun sebagainya akan memberikan 

punishment apabila aktivitasnya tidak bermanfaat bahkan merugikan fungsi-

fungsi sosial lainnya di masyarakat. 

b. Fungsi Social Learning 

Fungsi utama dari komuikasi massa melalui media massa adalah 

melakukan guilding dan pendidikan sosial kepada seluruh masyarakat. Media 

massa bertugas untuk memberikan pencerahan-pencerahan kepada masyarakat 

di mana komunikasi itu berlangsung. Komunikasi massa dimaksudkan agar 
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proses pencerahan itu berlangsung efektif dan efisien dan menyebar secara 

bersamaan di masyarakat secara luas. Fungsi komunikasi massa ini 

merupakan sebuah andil yang dilakukan untuk menutupi kelemahan fungsi-

fungsi paedagogi yang dilaksanakan melalui komunikasi tatap muka, di mana 

karena sifatnya, maka fungsi paedagogi hanya dapat berlangsung secara 

eksklusif antara individu tertentu saja. 

c. Fungsi Penyampaian Informasi 

Komunikasi massa yang mengandalkan media massa , memiliki fungsi 

utama, yaitu menjadi proses penyampaian informasi kepada masyarakat luas. 

Komunikasi massa memungkinkan informasi dan institusi publik 

tersampaikan kepada masyarakat secra luas dalam waktu cepat sehingga 

fungsi informative tercapai dalam waktu cepat dan singkat. 

d. Fungsi Transformasi Budaya 

Fungsi informative adalah fungsi-fungsi yang bersifat statis, namun 

fungsi-fungsi lain yang lebih dinamis adalah fungsi transformasi budaya. 

Komunikasi massa sebagaimana sifat-sifat budaya massa, maka yang 

terpenting adalah komunikasi massa menjadi proses transformasi budaya yang 

dilakukan bersama-sama oleh semua komponen komunikasi massa, terutama 

yang didukung oleh media massa.  
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Fungsi transformasi budaya ini menjadi sangat penting dan terkait 

dengan fungsi-fungsi lainnya terutama fungsi social learning akan tetapi fungsi 

transformasi budaya lebih kepada tugasnya yang besar sebagai bagian dari 

budaya global. Sebagaimana  

diketahui bahwa perubahan-perubahan budaya yang disebabkan 

karena perkembangan telematika menjadi perhatian utama semua masyarakat 

di dunia, karena selain dapat dimanfaatkan untuk pendidikan juga dapat 

dipergunakan untuk fungsi-fungsi lainnya, seperti politik, perdagangan , 

agama, hukum, militer, dan sebagainya. Jadi , tidak dapat dihindari bahwa 

komunikasi massa memainkan peran penting dalam proses ini di mana hamper 

semua perkembangan telematika mengikutsertakan proses-proses komunikasi 

massa terutama dalam proses transformasi budaya. 

e. Hiburan 

Fungsi lain dari komunikasi adalah hiburan, bahwa seirama dengan 

fungsi-fungsi lain, komunikasi massa juga digunakan sebagai medium 

hiburan, terutama karena komunikasi massa menggunakan media massa, jadi 

fungsi-fungsi hiburan yang ada pada media massa juga merupakan bagian dari 

fungsi komunikasi massa. 
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Transformasi buadaya yang dilakukan oleh komunikasi massa 

mengikutsertakan fungsi hiburan ini sebagai bagian penting dalam fungsi 

kounikasi massa. Hiburan tidak terlepas dari fungsi media massa itu sendiri 

dan juga tidak terlepas dari tujuan transformasi budaya. Dengan demikian, 

maka fungsi hiburan dari komunikasi massa saling mendukung fungsi-fungsi 

lainnya dalam proses komunikasi massa.(dalam Burhan, 2006:78) 

3. Media Massa : Surat Kabar 

 Menurut Cangara (2003) “Dalam penyampaian informasi kepada 

khalayak diperlukan sebuah media yang dapat menyampaikan pesan secara 

serempak dan serentak. Media massa didefinisikan sebagai alat yang 

digunakan dalam penyampaian pesan dari sumber kepada khalayak 

(penerima) dengan menggunakan alat-alat komunikasi mekanis seperti surat 

kabar, film, radio dan televisi” (2003:134). Ada tiga bentuk media sebagai 

penyalur pesan yaitu media cetak yang terdiri dari surat kabar, dan majalah, 

media suara yang terdiri atas radio dan perekam, serta media gerak yang 

terdiri atas televise dan film. Adapun fungsi media media massa menurut 

Lasswell, yaitu (Effendy,2007:27) 

1. The surveillance of environment  

Media massa mempunyai fungsi sebagai pengamat lingkungan, atau 
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dalam bahasa sederhana, sebagai pemberi informasi tentang hal-hal 

yang berada di luar jangkauan penglihatan masyarakat luas. 

2. The correlation of the parts of society in responding to the 

environment 

Media massa berfungsi untuk melakukan seleksi, evaluasi dan 

interpretasi dari informasi. Dalam hal ini, peranan media massa adalah 

melakukan seleksi mengenai apa yang perlu dan pantas untuk 

disiarkan. 

3. The transmission of the social heritage from one generation to the next 

Media massa sebagai sarana untuk menyampaikan nilai dan warisan 

sosial budaya dari satu generasi ke generasi berikutnya. Umumnya 

secara sederhana fungsi media massa ini dimaksudkan sebagai fungsi 

pendidikan 

Media cetak adalah suatu media yang statis dan mengutamakan pesan-

pesan visual. Media ini terdiri dari lembaran dengan sejumlah kata, gambar, 

atau foto, dalam warna dan halaman putih. Fungsi media cetak adalah 

memberi informasi dan menghibur. Media cetak adalah suatu dokumen atas 

segala yang dikatakan orang lain dan rekaman peristiwa yang ditangkap oleh 

sang jurnalis dan diubah dalam bentuk kata-kata, gambar, foto  dan 

sebagainya. Media cetak yang digunakan sebagai media dibatasi pada surat 

kabar, majalah (Kasali,2007). Dalam hal ini surat kabar termasuk dalam 
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kategori media cetak. Surat kabar merupakan salah satu media cetak yang 

digunakan untuk penyampaian informasi . Surat kabar merupakan media 

komunikasi dalam bentuk tercetak yang mempunyai cirri missal yaitu 

ditujukan kepada sejumlah orang yang relatif banyak dan diterbitkan 

berdarkan periodisasi tertentu. 

Adapun definisi surat kabar yaitu media komunikasi yang diterbitkan 

secara berkala dan bersenyawa dengan kemajuan teknologi pada massanya 

dalam menyajikan tulisan berupa berita, feature, pendapat, cerita rekaan 

(fiksi), dan bentuk karangan yang lain (Ensiklopedi, 1991). Menurut Ardianto 

dan Erdinaya (1993) “Surat kabar adalah media cetak yang menyajikan 

beraneka ragam informasi sesuai dengan aktualitas peristiwa dengan frekuensi 

terbit tinggi seperti harian. Sedangkan fungsi media massa yaitu infromasi, 

edukasi, hiburan dan persuasif (1993:104).. dari keempat fungsi surat kabar 

tersebut fungsi yang menonjol dikarenakan hal ini sesuai dengan tujuan utama 

khalayak membaca surat kabar yaitu mengetahui setiap peristiwa atau 

informasi yang ada di sekitarnya. Adapun ciri-ciri surat kabar sebagai berikut 

: (Efendy,2001:154-155) 

a. Publisitas 

Pengertian publisitas adalah bahwa surat kabar diperuntukkan 
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untuk umum, karena berita, tajuk rencana, artikel, dan lain-lain 

harus menyangkut kepentingan umum. 

b. Universalitas 

Universalitas sebagai ciri lain dari surat kabar menunjukkan bahwa 

surat kabar harus memuat aneka berita mengenai kejadian-kejadian 

di seluruh dunia dan tentang segala aspek kehidupan manusia. 

Untuk memenuhi ciri-ciri inilah mka surat kabar besar melengkapi 

dirinya dengan wartawan-wartawan khusus mengenai bidang 

tertentu, menempatkan koresponden di kota-kota penting, baik di 

dalam negeri maupun di luar negeri. 

c. Aktualitas 

Aktualitas ialah kecepatan penyampaian laporan mengenai 

kejadian di masyarakat kepada khalayak. Bagi surat kabar, 

aktualitas ini merupakan faktor yang amat penting karena 

menyangkutdengan surat kabar lain dan berhubungan dengan 

nama baik surat kabar yang bersangkutan. 

d. Periodisitas 

Suatu penerbitan disebut surat kabar jika terbitnya itu sehari sekali, 

seminggu sekali, sehari dua kali atau tiga kali seperti di Negara-

negara yang sudah maju  , syaratnya ialah harus teratur. 
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Dalam menyerap isi surat kabar, pembaca dituntut untuk dapat 

membaca serta memiliki kemampuan intelektualitas tertentu. Khalayaknya 

yang buta huruf tidak dapat menerima pesan surat kabar. Bagi mereka yang 

berpendidikan rendah, dapat mengalami kesulitan membaca surat kabar, 

karena banyak istilah yang dipakai dari berbagai bidang tidak dapat mereka 

pahami. 

4. Teori Uses and Gratification 

Teori ini yang asal mulanya berawal dari pencarian akan penjelasan 

mengenai daya tarik yang besar dari konten media pokok tertentu. Pertanyaan 

initi yang diajukan adalah : mengapa orang-orang menggunakan media, dan 

untuk apa mereka menggunakannya? Sosiologi fungsionalis (Wright,1974) 

memandang media sebagai pelayan atas kebutuhan masyarakat yang beragam 

misalnya, untuk kohesi, keberlangsungan budaya, kontrol sosial, dan 

peredaran yang luas dari segala jenis informasi publik. Hal ini, pada 

gilirannya, mengandalkan bahwa individu juga menggunakan media untuk 

tujuan yang berkaitan, misalnya panduan pribadi, relaksasi, penyesuaian, 

informasi, dan pembentukan identitas. 

Teori nilai-harapan 

Hal yang pokok dari sebagian besar teori mengenai motivasi personal 

untuk penggunaan media adalah gagasan bahwa media menawarkan imbalan 
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yang diharapkan  (maka diprediksikan) oleh anggota khalayaK potensial 

berdasarkan pengalaman di masa lalu yang relevan. Imbalan-imbalan ini dapat 

dipikirkan sebagai efek psikologis yang dihargai oleh individu (sering kali 

disebut sebagai’kepuasan’media). Imbalan semacam ini dapat diambil dari 

penggunaan media semacam itu (misalnya’membaca dengan baik’) atau dari 

genre favorit tertentu (misalnya cerita detektif) atau konten sebenarnya (dari 

film tertentu), dan mereka menyediakan panduan (atau umpan balik) untuk 

pilihan selanjutnya, menambah stok informasi yang relevan dengan media. 

Keyakinan  

  

   Objek           
      X 

 

Evaluasi 

Gambar 1.1 Model nilai-harapan dari kepuasan media yang dicari dan 

didapatkan  (Palmgreen dan Rayburn,1985) 

 Model dari proses yang terlibat diajukan oleh Palmgreen dan Rayburn 

(1985), berdasarkan prinsip bahwa sikap (terhadap media) adalah hasil dari 

keyakinan yang terletak secara empiris dan juga nilai0nilai (serta preferensi 

Kepuasan yang dicari 
(Gratifications sought – GS) 

Penggunaan 
media 

Kepuasaan y6ang 
dirasa didapatkan 
(Gratifications – 

GO) 
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pribadi). Hasil dari model’nilai harapan’(expectancy-value) digambarkan 

dalam gambar 1.1. 

 Elemen di dalam model secara formal dihubungkan secara berikut : 

  GS¡ = b¡e¡ 

Di mana GS¡ adalah jumlah ke-¡ dari kepuasan yang dicari, dari beberapa 

objek media X (media , program , atau jenis konten) : b¡ adalah keyakinan 

(probabilitas subjektif) bahwa X memiliki sejumalah atribut atau bahwa 

perilaku yang berhubungan dengan X akan memiliki keluaran tertentu ; dan 

e¡adalah evaluasi afektif dari atribut atau keluaran tertentu. (McQuail,2009) 

 Secara umum, model ini menyatakan proposisi bahwa penggunaan 

media dinilai oleh kombinasi dari persepsi keuntungan yang ditawarkan oleh 

media dan nilai perbedaan dari keuntungan ini bagi anggota khalayak 

individual. Hal ini membantu meliputi fakta bahwa penggunaan media 

dibentuk  oleh penghindaran sebagaimana pula berbagai tingkatan pilihan 

yang positif antara kepuasan potensial yang diharapkan dari media. Model ini 

membedakan antara pengharapan (kepuasan yang dicari) dan kepuasan 

(kepuasan yang didapatkan) dan mengidentifikasikan kenaikan seiring waktu 

dan perilaku penggunaan media. Sehingga ketika GO (kepuasaan yang 

didapatkan) lebih tinggi daripada GS (Kepuasan yang dicari), kita akan 
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berhadapan dengan situasi kepuasan khalayak yang tinggi dan rating 

penghargaan serta perhatian yang tinggi.  

  Teori ini menyatakan bahwaseseorang secara aktif mencari media 

tertentu dan muatan (isi) tertentu untukmenghasilkan kepuasan(atau hasil) 

tertentu(Katz, Blumer, &Gurevitch, 1974). Ini berarti dikatakan 

bahwa pengguna media adalah pihak yang aktif berkomunikasi.Teori ini 

merupakan kebalikan dari teori peluru yang mengatakan bahwa audienceatau 

pengguna media merupakan pihak yang pasif. teori ini juga 

menyatakan bahwa media punya pengaruh jahaat dalam kehidupan. 

Teori kegunaan dan gratifikasi ada untuk menjelaskan kegunaan danfungsi 

media untuk individu, kelompok, dan masyarakat. Ada tiga tujuan 

dalam pengembangan teori kegunaan dan gratifikasi yaitu : 

a. Untuk menjelaskan bagaimana individu menggunakan media massa 
untuk memuaskan kebutuhannya 

 
b. Untuk mencari motif dari individu dalam menggunakan media 

  
c. Untuk mengidentifikasi konsekuensi positif dan negatif dalam 

penggunaan media secara individu 
 

Selain itu, Terdapat lima asumsi yang dasar teori kegunaan dangratifikasi 

(Katz, Blumer, & Gurevitch, 1974), antara lain : 

a. Khalayak aktif dan penggunaan medianya berorientasi pada tujuan 
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Inisiatif dalam menghubungkan kepuasan kebutuhan pada pilihan 

mediatertentu terdapat pada anggota khalayak 

b. Media berkompetisi dengan sumber lainnya untuk kepuasan 

kebutuhan 

c. Orang punya cukup kesadaran diri akan penggunaan media mereka, 

minatdan motif sehingga dapat memberikan sebuah gambaran yang 

akuratmengenai kegunaan tersebut kepada para peneliti 

d. Penilaian mengenai nilai isi media hanya dapat dinilai oleh khalayak 

Kebutuhan dan kepuasan khalayak pengguna media massa ada 

bermacam-macam, mereka menyesuaikan atas apa kesukaan diri mereka 

masing-masing. McQuail dan koleganya (1972) mengindetifikasi beberapa 

cara untukmengklasifikasikan kebutuhan dan kepuasan khalayak. Klasifikasi 

kepuasan khalayak tersebut dapat mencakup Pengalihan (diversion) yang 

bisa diidentifikasikan sebagai keluar dari rutinitas atau masalah sehari-hari, 

Hubungan Personal  (personal relationship) ini terjadi jika orang 

menggunakan mediasebagai ganti temannya, Identitas Personal 

(personal identity), cara untukmenekankan nilai-nilai individu, dan 

Pengawasan  (surveillance), mencari informasi untuk membantu seseorang 

mencapai sesuatu. 

.   Selain itu, Terdapat lima asumsi yang dasar teori kegunaan 

dangratifikasi(Katz, Blumer, &Gurevitch, 1974), antara lain : 
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a. Khalayak aktif dan penggunaan medianya berorientasi pada tujuan 

b. Inisiatif dalam menghubungkan kepuasan kebutuhan pada pilihan 

mediatertentu terdapat pada anggota khalayak 

c. Media berkompetisi dengan sumber lainnya untuk kepuasan 

kebutuhan 

d. Orang punya cukup kesadaran diri akan penggunaan media mereka, 

minatdan motif sehingga dapat memberikan sebuah gambaran yang 

akuratmengenai kegunaan tersebut kepada para peneliti 

e. Penilaian mengenai nilai isi media hanya dapat dinilai oleh khalayak 

5. Rubrik 

Media cetak seringkali diterbitkan dalam sejumlah halaman, sehingga 

halaman dalam media tersebut dapat dibagi atas sejumlah rubrik. Perlu 

diperhatikan dalam rubrikasi adalah bahwa rubrik diupayakan untuk dijadikan 

sebagai ciri dari sebuah media. Secara umum rubrik dapat dikategorikan 

menjadi dua yaitu : 

a. Rubrik tetap 

Rubrik tetap adalah rubrik yang muncul pada setiap edisi dan 

ditetapkan berdarkan kaitan antara tujuan yang hendak dicapai. 

Oleh karena itu rubrik tetap harus memiliki relevansi informasi 

yang disampaikan berlanjut. 
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b. Rubrik tidak tetap 

Rubrik tidak tetap adalah rubrik yang hanya muncul pada edisi 

tertentu, hanya disampaikan secara situasional maka disebut 

sebagai rubrik tidak tetap (Siregar dan Pasaribu, 2004) 

Rubrikasi membantu pembaca agar cepat menemuan informasi yang 

penting dan menarik untuk dibaca. Suatu rubrik memuat sejumlah informasi 

yang termasuk dalam kategori yang sama. Agar isi rubrik benar-benar 

bermanfaat bagi pembaca dan dapat menarik minat untruk membaca perlu 

diperhatikan bebrapa hal yaitu : 

1. Substansi informasi 

Aspek substansial suatu tulisan diperiksa untuk mengetahui apakah 

materi tulisan itu sesuai dengan tyjuan penulisan informasi di 

rubrik. 

2. Kepentingan pembaca 

Hal ini dilakukan dengan membaca secara menyeluruh yang 

diperlukan untuk memperoleh kesan, informasi tetntang apa yang 

sebetulnyahendak disampaikan oleh penulis. Berdasarkan kesan 

yang diperoleh itulah kemudian dipertanyakan, apakah informasi 

tersebut penting dan menarik bagi pembaca. 
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3. Kelayakan 

Di dunia penulisan jurnalistik, kriteria yang dipakai melihat suatu 

informasi untuk diterbitkan mencakup antara lain significance 

(signifikansi- makna penting), magnitude ( besaran- sesuatu yang 

besar baik dari segi ukuran maupun jumlah), timeliness (aktualitas- 

kebaruan), proximity (proksimitas – kedekatan), prominence 

(prominensi – ketenaran), dan human interest (unsur manusiawi). 

Sudah tentu masih ada criteria lain yang dapat dipakai, seperti 

keunikan, konflik, dramatic, dan sebagainya. 

4. Ditulis secara faktual 

Berita disebut faktual apabila fakta yang terkandung di dalam 

informasi itu memang nyata dan dapat diperiksa kebenaran serta 

keberadaanya di tempat kejadian. 

5. Relevansi data 

Fakta yang dituangkan di dalam berita tertulis perlu diperiksa 

relevansi-nya. Seperti disebutkan, fakta yang dapat diperoleh dari 

suatu peristiwa sangat beragam dan banyak jumlahnya. 

Persoalnnya, fakta apa saja yang perlu disertakan di dalam tulisan, 

tetapi jelas relevansinya dengan persoalan yang hendak 

dikemukakan. Fakta yang tidak berkaitan dengan persoalan pokok 
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yang hendak diungkapkan, perlu disingkirkan dari dalam tulisan. 

Fakta yang tidak relevan sering muncul karena lemahnya 

penalaran (Siregar dan Pasaribu, 2000) 

6. Efek komunikasi Massa 

“Efek adalah semua jenis perubahan yang terjadi pada seseorang 

setelah menerima suatu pesan komunikasi dari suatu sumber “(wiryanto, 

2000:62). Efek pesan media meliputi efek kognitif, efek afektif, dan efek 

behavioral. Efek kognitif terjadi bila ada perubahan pada apa yang diketahui, 

dipahami, atau dipersepsi khalayak. Efek ini berkaitan dengan transmisi 

pengetahuan, ketrampilan, kepercayaan. Efek afektif terjadi bila ada 

perubahan pada perasaan, efek ini berhubungan dengan emosi, sikap atau 

nilai. Efek behavioral terjadi bila ada perubahan perilaku. Selain itu menurut 

(Effendy, 1993:318) menjelaskan bahwa efek komunikasi massa 

diklasifikasikan menjadi 3, yaitu : 

1. Efek kognitif  

Efek kognitif adalah efek yang terjadi akibat yang timbul dari diri 

komunikan yang sifatnya informative bagi dirinya. Efek ini 

berhubungan dengan penalarann atau pikiran, sehingga khalayak 

yang semua tidak tahu menjadi tahu, yang semula tidak mengerti 

menjadi mengerti, dll. Dalam efek ini membahas tentang 
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bagaimana media dapat membantu khalayak dalam mempelajari 

informasi yang bermanfaat dan mengembangkan ketrampilan 

kognitifnya. 

2. Efek afektif 

Efek afektif berhubungan dengan perasaan. Efek ini mempunyai 

tujuan dari komunikasi bukan sekedar memberitahu khalayak 

tentang sesuatu, tetapi lebih dari itu khalayak diharapkan dapat 

turut merasakan seperti perasaan senang, sedih, marah, dll. 

3. Efek behavior 

Efek behavior merupakan akibat yang muncul pada diri khalayak 

dalam bentuk perilaku, tindakan atau kegiatan. Efek ini 

menyangkut niat, tekad, upaya, usaha, yang cenderung menjadi 

suatu kegiatan atau tindakan. 

Pada penelitian ini, tingkat minat baca merupakan efek kognitif yang 

ditimbulkan dari rubrik The Youth. Efek ini timbul sebagai respon dari 

stimulus dan menghasilkan sebuah minat di dalam diri khalayak. 

7. Khalayak Media 

Khalayak dapat juga disebut sebagai komunikan media massa. Dalam 

strategi komunikasi, komunikan merupakan komponen yang paling komponen 
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yang paling banyak meminta perhatian, hal ini dikarenakan karena jumlahnya 

yang banyak serta sifatnya yang heterogen dan anonim. Menurut Cangara 

(2003,p.151) ‘Khalayak adalah penerima , sasaran, pembaca, pendengar, 

pemirsa, audience, atau komunikan. Khalayak dalam studi komunikasi biasa 

berupa individu, kelompok, dan  masyarakat”. Menurut Berlo (dalam 

Cangara, 2003:155)” Seorang komunikator perlu untuk memahami bahwa 

penerima pesan (khalayak) adalah salah satu actor yang sangat menentukan 

berhasil tidaknya suatu proses komunikasi. Oleh karena itu, penerima dalam 

mengkode atau menyerap pesan harus dilihat sebagai suatu proses kegiatan 

yang aktif dengan memanfaatkan saluran-saluran organik dan mekanik yang 

ada. Derajat pesan yang dapat diserap oleh penerima diperngaruhi banyak 

faktor antara lain ketrampilan berkomunikasi, tingkat pengetahuan, sistem 

sosial dan budaya penerima”. Dalam penelitian ini yang menjadi khalayak 

medianya adalah pembaca rubrik “The youth” di harian Radar Malang. 

F. Definisi Konseptual dan Operasional 

1. Definisi Konseptual 

1.1 Minat 

Menurut The American Heritage Dictionary of the English Language, 

bahwa minat adalah perasaan ingin tahu, mempelajari, mengagumi atau 

memiliki sesuatu.  

            Untuk menentukan variabel X dan variabel Y dalam penelitian tentang 
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minat baca dan kepuasan  terhadap rubrik”The Youth”Radar Malang, yang 

dipakai dalam variabel X (variabel independen) adalah minat baca remaja. 

Menurut Gerungan, W,A dalam bukunya yang berjudul Psikologi Sosial ia 

menyebutkan bahwa minat merupakan pengerahan perasaan dan menafsirkan 

untuk sesuatu hal ( ada unsur seleksi).  

Terdapat beberapa minat dalam masyarakat, tetapi ada minat-minat 

yang bersifat umum seperti minat rekreasi, minat sosial, minat pribadi, minat 

terhadap pendidikan, minat terhadap pekerjaan, minat terhadap agama dan 

minat terhadap hal simbolik: 

a. Minat rekreasi 

Kegiatan permainan yang bisa di lakukan pada tahun-tahun 

sebelumnya di ubah dengan bentuk rekreasi yang baru dan lebih 

matang.   

b. Minat sosial 

Adanya minat masyarakat yang bersifat sosial tergantung pada 

kesempatan yang diperolenya untuk mengembangkan minat tersebut. 

c. Minat pribadi 

Minat yang terkuat adalah ada pada diri sendiri. Alasannya mereka 

menyadari bahwa dukungan sosial menilai dirinya berdasarkan benda-

benda yang di milikinya,sekolah-sekolah,kemandirian 
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d. Minat terhadap pendidikan 

Minat remaja pada pekerjaan sangat mempengaruhi besarnya minat 

mereka terhadap pendidikan. Bagi mereka pendidikan tinggi di anggap 

sebagai batu loncatan untuk memperoleh pekerjaan.  

e. Minat terhadap pekerjaan 

Minat pada karir sering menjadi sumber pikiran pada akhir remaja. 

f. Minat terhadap agama 

Remaja memiliki potensi atau menaruh minat pada agama dan 

menganggap agama berperan penting terhadap kehidupan. 

g. Minat terhadap hal simbolik 

Tinggi rendahnya status seseorang, yang menjadi ukuran prestasinya bisa di 

gambarkan dengan hal-hal yang bersifat simbolik. Hal-hal tersebut memiliki 

arti besar bagi semua remaja untuk mendekatkan dirinya ke usia dewasa 

sehingga mereka selalu mencari simbol-simbol baru. (Hurlock, 1999) 

1.2 Kepuasan 

 Untuk variabel Y (variabel dependen) adalah kepuasan remaja. 

Kepuasan  adalah suatu konsep yang biasanya berkenaan dengan 

kenyamanan, jadi kepuasan dalam membaca berarti remaja merasa nyaman 

dengan pesan-pesan, media, dan hubungan-hubungan dalam membaca. 

Menurut Zeithaml dan Bitner (2000:75) definisi kepuasan adalah respon atau 

tanggapan konsumen mengenai pemenuhan kebutuhan. Kepuasan merupakan 
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penilaian mengenai ciri atau keistimewaan produk atau jasa, atau produk itu 

sendiri, yang menyediakan tingkat kesenangan konsumen berkaitan dengan 

pemenuhan kebutuhan konsumsi konsumen. Ada beberapa metode yang dapat 

dipergunakan setiap perusahaan untuk mengukur dan memantau kepuasan 

pelanggannya dan pelanggan perusahaan pesaing. (Kotler,2003:42) 

mengemukakan 4 metode untuk mengukur kepuasan pelanggan, yaitu 

a. Sistem keluhan dan saran  

Sebuah perusahaan yang berfokus pada pelanggan mempermudah 

pelanggannya untuk memberikan saran, pendapat dan keluhan mereka.Media 

yang di gunakan meliputi kotak saran yang di letakkan di tempat-tempat 

strategis,menyediakan kartu komentar,saluran telepon khusus dan 

sebagainya.Tetapi karena metode ini cenderung pasif,maka sulit mendapatkan 

gambaran lengkap mengenai kepuasan dan tidak kepuasan pelanggan. Tidak 

semua pelanggan yang tidak puas lantas akan menyampaikan keluhannya.Bisa 

saja mereka langsung beralih ke perusahaan lain dan tidak akan menjadi 

pelanggan perusahaan tersebut lagi. 

b. Survei kepuasan pelanggan  

Umumnya banyak penelitian mengenai kepuasan pelanggan di lakukan 

dengan menggunakan metode survei baik melalui pos,telepon maupun 

wawancara pribadi.  
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c. Belanja siluman (Ghost shopping). 

Metode ini dilaksanakan dengan cara memperkerjakan beberapa orang(ghost 

shopper)untuk berperan atau bersikap sebagai pelanggan potensial produk 

perusahaan dan pesaing.Lalu ghost shopper tersebut menyampaikan temuan-

temuannya mengenai kekuatan dan kelemahan produk perusahaan pesaing 

berdasarkan pengalaman mereka dalam pembelian produk-produk tersebut. 

Selain itu para ghost shopper juga datang melihat langsung bagaimana 

karyawan berinteraksi dan memperlakukan para pelanggannya.Tentunya 

karyawan tidak boleh tahu kalau atasannya baru melakukan penilaian akan 

menjadi bias. 

 

2. Definisi Operasional 

Defenisi operasional merupakan suatu definisi yang diberikan kepada 

suatu variabel atau konstruk dengan cara memberikan arti, atau 

mensfesifikasikan kegiatan, ataupun suatu operasional yang diperlukan untuk 

mengukur konstruk atau variabel tersebut (Nazir, 2003:126). Ada dua faktor 

yang mempengaruhi minat yaitu faktor kebutuhan, karena adanya kebutuhan 

tertentu orang mempunyai minat untuk memenuhi kebutuhan itu. Kedua faktor 

perasaan; perasaan sukses, senang, mendorong timbulnya minat, sedangkan perasaan 

kecewa, gagal, menghambat atau bahkan menghilangkan minat.  

Indikator minat membaca (x) adalah : 



 
 

34 
 

1. Tema, menarik atau tidaknya tema yang diangkat 

 2. Desain, desain animasi rubrik yang menarik 

4. Adanya informasi fashion, trend fashion saat ini. 

5. Up to date dalam membahas fenomena remaja sekarang 

6. Adanya rubrik polling responden 

Indikator dari kepuasan remaja (Y) adalah : 

1. Kepuasan akan kebutuhan informasi yang telah terpenuhi 

2. Kepuasan karena tampilan rubrik yang colourfull dan tidak 

membosankan 

2. Kepuasan informasi rubrik yang aktual 

3. Kepuasan mendapat wawasan yang lebih dari isi rubrik 

4. Kepuasan akan hiburan karena melepas penat 

G. HIPOTESIS 

Berdasarkan kerangka dasar pemikiran teori diatas maka dapat dirumuskan 

permasalahan yang akan diteliti yaitu: 
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1. Hi = ada hubungan antara minat membaca terhadap kepuasan 

remaja terhadap rubrik The Youth Radar Malang  

2. Ho = tidak ada hubungan antara minat membaca terhadap kepuasan 

remaja terhadap rubrik The Youth Radar Malang  

H. METODE PENELITIAN 

1. Tipe dan dasar penelitian 

Peneltian ini termasuk dalam metode penelitian survey, yaitu peneltian 

yang mengambil sampel dari populasi dengan menggunakan angket sebagai 

alat pengumpul data yang pokok (Arikunto. 2002:39). Sesuai dengan 

permasalahan tujuan peneltian yang ditetapkan maka penelitian ini adalah tipe 

peneltian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif , yaitu peneltian  yang 

menggambarkan tentang karakteristik (ciri-ciri) individu, situasi atau 

kelompok tertentu. 

2. Populasi dan sampel  

    Populasi adalah jumlah keseluruhan dari subyek penelitian. Yang 

menjadi populasi dalam penelitian ini remaja SMA Laboratorium Malang. 

Jumlah total populasi SMA Laboratorium Malang adalah 1225 siswa. 

 Dalam penelitian ini pengambilan sampel dimana peneliti memilih 

secara acak sesuai dengan tujuan penelitian berdasarkan kriteria tertentu. 

Jumlah sampel yang diperlukan untuk penelitian ini adalah 100 responden. 
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3.  Teknik Pengumpulan Data 

 a.  Angket 

Adalah suatu pertanyaan yang diajukan pada responden untuk 

memperoleh data yang berkaitan dengan penelitian dengan cara 

menyebarkannya pada responden. 

           b. Dokumentasi 

Pengumpulan data dengan mencari data mengenai data mengenai hal-

hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, 

agenda dan sebagainya yang berhubungan dengan penelitian. 

2. Teknik Analisa Data 

  Dalam penelitian ini menggunakan uji validitas dan reliabilitas, dan 

juga statistik deskriptif. Di dalam mengolah data, peneliti menggunakan SPSS 

for windows version 15.0. 

4.1 Uji validitas dan Reliabilitas 

a. Uji validitas digunakan untuk mengukur kevalidan suatu kuisoner. 

Suatu kuisioner. Suatu kuisioner dikatakan valid apabila pertanyaan 

atau pernyataan pada kuisioner mampu mengungkapkan sesuatu yang 

akan diukur oleh kuisioner tersebut. Dalam penelitian ini uji validitas 

akan dilihat dari hasil corrected item total correlation dengan ketentuan 
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bahwa variabel yang diteliti dinyatakan valid apabila nilai corrected 

item total correlation adalah lebih besar bila dibandingkan dengan table 

menggunakan program SPSS. (Santoso, 2002:270) 

rхy =                          n(∑XY) – (∑X) (∑Y) 

               2222 )()()()( Υ∑−Υ∑Χ∑−Χ∑ nn     

Di mana: 

r  = adalah Person Product Moment Correlation 

n = adalah jumlah sampel (responden peneltian) 

        X = adalah skor tiap item 

       Y = adalah skor total 

Suatu item dinyatakan valid apabila r hasil  adalah positif dan 

signifikan pada α < 5%. Jika r hasil  adalah negatif atau positif, tetapi tingkat 

signifikansinya berada di atas 5% maka item tersebut dinyatakan tidak 

valid. 

b. Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur suatu kuisioner yang 

merupakan indicator dari variabel. Suatu kuisioner dikatakan reliabel 

apabila jawaban seseorang sampel terhadap pertanyaan bersifat 

konsisten dari waktu ke waktu.uji reliabilitas akan dilakukan dengan 

menggunakan uji statistic alpha Cronbach   (α) dengan ketentuan 

bahwa variabel yang diteliti dinyatakan reliabel apabila nilai alpha 

Cronbach (α) adalah di atas r tabel  (Santoso,2002:270) 
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keterangan: 

k = mean kuadrat antar subyek 

∑Si² = mean kuadrat kesalahan 

Si² = varians total 

(Sugiyono, 2002:282) 

Keputusan alat ukur dinyatakan reliabel dengan : 

a. Bila r-alpha > nilai r-tabel, maka dinyatakan reliabel atau hasil 

pengukuran relatif konsisten apabila dilakukan pengukuran ulang 

pada waktu yang berlainan. 

b. Bila r-alpha < nilai r-tabel maka dinyatakan tidak reliabel. 

4.2 Statistik deskriptif 

Analisis statistic deskriptif yang digunakan dalam penelitian ini adalah table 

frekuensi dan tabulasi silan dengan menggunakan program SPSS for 

windows. Perhitungan data dengan distribusi frekuensi ini dapat dilakukan 

dengan menghitung frekuensi data tersebut kemudian dipresentasikan. 

Frekuensi tersebut juga dapat dilihat penyebaran presentasenya, yang oleh 

kebanyakan orang dikenal dengan frekuensi relative (Bungin, 2001:188). 

Untuk menghitung sebaran presentase dari frekuensi tersebut dapat digunakan 

rumus : 
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%100x
N
f

 

(Bungin,2001:189) 

Keterangan : f = Frekuensi jawaban 

             N = jumlah sampel 

 

4.3  Person Product Moment   

Digunakan untuk melihat hubungan yang terjadi antara satu data yang satu 

dengan data yang lain. Makin besar koefisien korelasi, makin tinggi pula derajat 

hubungan antara kedua variabel. Sebaliknya makin kecil koefisien korelasi, makin 

rendah pula derajat hubungan korelasinya. Koefisien korelasi tidak 

memperlihatkan adanya hubungan sebab akibat antara variabel-variabel yang 

diukur (Nazir, 2005:451). 

 


