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BAB I 

PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang 

Perkembangan dunia pertelevisian di Indonesia saat ini mengalami 

peningkatan yang cukup signifikan. Pada tahun 2005 diketahui telah terdapat 86 

stasiun TV yang tersebar di seluruh kota di Indonesia. Jumlah itu dipastikan akan 

terus bertambah karena menyusul terdapat 218 stasiun TV swasta lainnya sedang 

mengajukan izin operasi. Maraknya bisnis pertelevisian ini menunjukkan siaran 

televisi semakin mendapat sambutan yang baik dari seluruh lapisan masyarakat. 

Maraknya perkembangan televisi ini dikarenakan adanya kemajuan ekonomi 

masyarakat. Kemajuan ekonomi ini mengakibatkan terjadinya perubahan pola 

konsumsi di masyarakat secara bertahap, yakni mulai dari pemenuhan kebutuhan 

pokok, berlanjut ke sekunder dan tersier. Hal tersebut tercermin dari 

meningkatnya permintaan terhadap rekreasi, baik yang terwujud di luar rumah 

ataupun di luar rumah. Untuk pemenuhan rekreasi dalam rumah, masyarakat 

antara lain mewujudkannya dengan menonton siaran atau tayangan televisi. 

 Melihat peluang tersebut, maka para pelaku bisnis pertelevisian berlomba-

lomba membuat program-program televisi berupa tayangan yang menarik bagi 

penonton secara universal. Mulai dari tayangan berbentuk hiburan seperti kartun, 

sintron remaja, sinema-sinema religi, acara musik, reality show, acara dokumenter 

seputar life style dan masih banyak lagi. 
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Beragamnya tayangan yang dibuat oleh pihak televisi ini merupakan salah 

satu usaha mereka untuk merangkul audiens berdasarkan segmentasinya. Di mana  

setiap individu memiliki keragaman motif yang berbeda yang kemudian 

mendorong mereka untuk menyukai dan menikmati suatu acara tertentu. Sebagai 

contoh, anak-anak cenderung menyukai acara hiburan ringan seperti film kartun, 

sedangkan wanita cenderung menyukai sinetron dan acara kuliner, dan  laki-laki 

cenderung menyukai acara mengenai petualangan dan dokumenter mengenai 

kilasan kehidupan metropolitan yang biasa ditayangkan pada tengah.  

Meski setiap manusia memiliki acara favorit mereka tersendiri, namun secara 

garis besar bahwa televisi dimaksudkan untuk memberikan hiburan media massa 

(Kuswandi, 1996:25). Fungsi yang bersifat human interest ini menjadi daya 

dorong pemirsanya untuk tertarik atau bahkan kecanduan pada suatu acara di 

televisi. Selain itu, acara atau tayangan di televisi pun menawarkan berbagai 

informasi di seluruh penjuru. Dari daya tarik televisi tersebut, maka setiap pemirsa 

tentu memiliki  alasan dan motif yang mendasari setiap individu untuk menikmati 

dan menyukai sebuah acara tertentu sehingga setiap orang memiliki acara dan 

stasiun TV favoritnya tersendiri. 

Saat ini di Indonesia terdapat 10 stasiun televisi swasta nasional. Jumlah 

tersebut belum termasuk berbagai stasiun televisi lokal di masing-masing daerah 

di Indonesia. Salah satu stasiun TV yang kini berkembang pesat dengan berbagai 

acara menarik dan menyuguhkan berbagai informasi menarik adalah “Trans 7”. 

Informasi-informasi menarik ini dikemas oleh Trans 7 dalam berbagai acara 

seperti Laptop Si Unyil, On The Spot, Hitelight, Paradiso, Mata Lelaki, dan masih 

masih banyak acara berbasik informasi lainnya yang memiliki ratting tinggi. Salah 
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satu acara dokumenter yang cukup menarik adalah “Mata  Lelaki“  yang biasa 

ditayangkan setiap hari Senin, jam 24.00. “Mata Lelaki” sesuai judulnya adalah 

sebuah program dewasa yang mengangkat tema mengenai persepsi sebagian laki-

laki, mengenai segala hal yang menjadi trend, segala hal yang ada disekitar laki-

laki, dan segala hal tentang wanita. Acara ini mengemas tema olahraga, 

petualangan, dokumenter mengenai kehidupan malam, dan wanita.  

Manusia merupakan makhluk yang „lapar stimuli‟, yang senantiasa mencari 

pengalaman-pengalaman baru, yang selalu berusaha memperoleh hal-hal yang 

memperkaya pemikirannya (Rakhmat, 2001: 212). Hal tersebut merupakan teori 

stimulasi dalam motif kognitif yang melukiskan individu sebagai makhluk yang 

berusaha mengembangkan kondisi kognitif yang dimilikinya. Tidak memandang 

usia ataupun gender, tiap manusia memiliki sebuah keingintahuan tentang sebuah 

informas. Begitu pula dengan laki-laki yang menginginkan informasi yang 

berkaitan dengan dunianya. 

Kebutuhan ini berupa hasrat ingin tahu, kebutuhan untuk mendapat 

rangsangan emosional, dan keinginan untuk menghindari kebosanan. Pada acara 

“Mata Lelaki” misalnya laki-laki yang tertarik pada dunia wanita sehingga 

menimbulkan rangsangan emosional. Sebuah persepsi tentang kesaksian seorang 

wanita dan segala hal yang mengelilinginya. Rangsangan emosional ini terkait 

dengan arti virginitas di mata lelaki, pendapat mereka mengenai maraknya „spa 

plus-plus‟ yang kini berkembang di masyarakat dan masih banyak lagi.  

Persepsi tersebut diambil dari data riset, yang telah dilakukan oleh berbagai 

lembaga, dan mudah diakses oleh banyak orang. Data pendukung yang disajikan 

berupa liputan mengenai tema yang diangkat yaitu berupa fenomena yang benar-
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benar terjadi di masyarakat, umumnya diambil dengan menggunakan hidden 

camera, sehingga menghasilkan liputan yang realistis tanpa ada unsur buatan. 

Selain itu disajikan pula beberapa komentar dari beberapa orang mengenai 

pendapat mereka mengenai tema yang di angkat pada episode tersebut. Hasil akhir 

dari program ini adalah bagaimana laki-laki menghargai sekitarnya, menghargai 

wanita, dan menghargai dirinya sendiri. Inti dari program ini adalah bagaimana 

laki-laki memandang wanita. Berangkat dari sebuah mitos, yang kemudian dicari 

data risetnya, dan kemudian ditelaah dan diambil kesimpulan akhirnya dengan  

memberikan closing statement, sebagai kesimpulan pada akhir tema.
2
 

Di antara maraknya program dokumenter dengan segmen laki-laki usia 20 

tahun ke atas sosial ekonomi atas “Mata Lelaki” termasuk salah satu Top 10 

program dokumenter berdasarkan AGB Nielson dengan rating 1,5 % dan jumlah 

penonton rata-rata 63.000.
3
 Jam tayang 00.00 pada hari Senin bersaing dengan 

acara-acara FTV dan beberapa film box office pada stasiun lainnya. Namun acara 

“Mata Lelaki” ini masih memiliki penonton setia yang lebih memilih menonton 

acara ini daripada acara di stasiun TV lain, hal itu tentu bukan tanpa sebab.  

Begitu menariknya acara “Mata Lelaki” bagi kaum laki-laki ini menjadi salah 

satu alasan peneliti untuk mengangkat motif yang mendasari seseorang menonton 

acara “ Mata Lelaki “ di Trans 7. Di mana setiap individu memiliki motif dan 

alasan mengapa mereka memilih menggunakan sebuah media. Seperti yang 

diasumsikan oleh teori Uses and Gratification oleh Elihu Katz, Jay G. Blumler 

dan Michael Gurevitch. Salah satu asumsi dari teori ini adalah khalayak atau 

audience di anggap aktif dalam menentukan media mana yang akan dia gunakan, 
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yang artinya mereka mempunyai tujuan dan alasan yang mendasari motif mereka 

dalam penggunaan suatu media massa (Rakhmat, 2001: 205).  

Objek dalam penelitian ini adalah warga Desa Landungsari Kecamatan Dau 

Kabupaten Malang dengan pengambilan sampel satu RW (RW03) lima RT. 

Pemilihan Desa Landungsari sebagai lokasi pengambilan anggota sampel dalam 

penelitian ini dikarenakan Desa Landungsari merupakan salah satu kawasan kost 

mahasiswa. Sedangkan populasi penelitian ini adalah para laki-laki yang berumur 

17—30 tahun yang dipilih secara acak atau random dan pernah menonton acara 

“Mata Lelaki” dengan kriteria yang telah ditentukan.  

B. Rumusan Masalah 

Untuk mempermudah penelitian ini nantinya dan agar penelitian ini memiliki 

arah yang jelas dalam menginterpretasikan fakta dan data ke dalam penulisan 

skripsi, maka dirumuskan permasalahan utama yaitu motif apa saja yang 

mendorong laki-laki menonton acara Mata Lelaki di Trans 7? 

C. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan di atas, maka tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk mengetahui motif apa saja yang mendorong laki-laki 

menonton acara “Mata Lelaki” di Trans 7. 
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D. Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan penelitian yang diwujudkan dalam bentuk penulisan skripsi 

ini adalah sebagai berikut : 

1. Kegunaan akademis 

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi positif bagi ilmu 

pengetahuan terutama dalam bidang komunikasi audio visual. Diharapkan pula 

nantinya dapat membantu penelitian-penelitan yang berhubungan dengan motif 

pemirsa TV menonton acara tertentu selanjutnya. 

2. Kegunaan praktis 

Diharapkan hasil penelitian ini dapat mengetahui gambaran motif laki-laki  

yang menonton tayangan tengah malam. Selain itu, memberi pandangan dan 

masukan kepada audiens untuk lebih selektif dalam memilih tayangan yang dapat 

memenuhi kebutuhannya.  

E. Tinjauan Pustaka 

E.1 Televisi Sebagai Media Massa 

Televisi merupakan salah satu media penyampaian pesan secara audio-visual 

kepada masyarakat secara luas. Berikut pemaparan televisi sebagai media massa. 

E.1.1 Komunikasi Massa 

a. Pengertian Komunikasi Massa 

Istilah komunikasi diambil dari bahasa Yunani, yaitu “common” yang 

diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris menjadi “shared by all alike”.  Unsur-

unsur dari proses komunikasi adalah adanya isyarat dan lambang-lambang yang 

mengandung arti. Dari ungkapan tersebut maka komunikasi massa adalah 
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berkomunikasi dengan massa (audiens atau khalayak sasaran) (Kuswandi, 1996: 

16).  

Definisi yang paling sederhana tentang komunikasi massa pun dirumuskan 

oleh Bittner dalam Rakhmat (2001:188) “Mass communication is messages 

communicated  through a mass medium to large number of people “ (Komunikasi 

massa adalah  pesan yang dikomunikasikan melalui media massa  pada sejumlah 

besar orang). Hampir sama dengan pengertian pertama, tetapi menurut Bittner ini 

terdapat media dalam penyampaian kepada massa.  

Lebih luas lagi Gerbner dalam Rakhmat (2001:188) menyampaikan bahwa 

“Mass Communication is the technologically and institutionally based production 

and distribution of the most broadly shared continuous flow of messages in 

industrial societies” (Komunikasi massa adalah produksi dan distribusi yang 

berlandaskan teknologi dan lembaga dari arus pesan yang kontinyu serta paling 

luas dimiliki orang dalam masyarakat industri). Dari pendapat Gerbner ini 

komunikasi massa telah melibatkan proses produksi, distribusi, alat penyampaian, 

dan lembaga penyampaiannya.  

Maletzke dalam Rakhmat (2001:188) mengungkapkan suatu define 

komunikasi massa yaitu  Unter Massenkomunikation verstehen wir  jene Form 

der Kommunikation,bei der Aussagen offentlich durch technische 

Verbereitungmittel indirect und einseitig an ein disperses Publikum (vermittelt 

warden Maletzke) (Komunikasi massa kita artikan setiap bentuk komunikasi yang 

menyampaikan pernyataan secara terbuka melalui media penyebaran teknis secara 

tidak langsung dan satu arah pada publik yang tersebar). Berbeda dengan 

pengertian komunikasi massa di awal paragraf yang mengarah pada komunikasi 
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dua arah, Maletzke dalam pengertian tersebut mengarah pada komunikasi satu 

arah. 

1) Dari beberapa pernyataan para ahli mengenai pengertian komunikasi 

massa, maka secara garis besar dapat disimpulkan komunikasi massa 

adalah sebagai jenis komunikasi yang ditujukan kepada khalayak yang 

tersebar, heterogen, dan anonim melalui media cetak atau elektronis 

sehingga pesan yang sama dapat diterima secara serentak dan sesaat. Dari 

sekian banyak definisi komunikasi massa yang ada, bisa ditarik benang 

merah kesamaan definisi-definisi tersebut yaitu pada dasarnya 

komunikasi massa adalah komunikasi melalui media massa (media 

cetak dan elektronik). 

b. Ciri-Ciri Komunikasi Massa 

Komunikasi massa memiliki ciri-ciri yang ditentukan oleh sifat unsur yang 

ada. Ciri-ciri komunikasi massa dalam Nurudin (2004 : 16-30) :  

1) Komunikator dalam komunikasi massa melembaga 

Komunikator (penyampai pesan) dalam komunikasi massa bukanlah personal, 

melainkan sebuah lembaga. Dengan kata lain, komunikator dalam 

komunikasi massa merupakan gabungan dari berbagai individu dalam sebuah 

lembaga media massa, yang bekerja atas nama lembaga bukan atas nama 

individu. 

2) Komunikan dalam komunikasi massa bersifat heterogen dan anonim 

Komunikan bersifat heterogen, karena pesan dalam komunikasi massa 

ditujukan pada masyarakat luas di mana masing-masing individu tentu 

berbeda satu sama lain . Di antaranya dalam hal usia, tingkat pendidikan, 
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status sosial, adat budaya, agama, suku, ras, jenis kelamin, pengalaman, atau 

orientasi hidup. Selain itu, dalam komunikasi massa komunikan cenderung 

bersifat anonim, yakni tidak saling mengenal satu sama lain. Baik antara 

komunikator dan komunikan atau sesama komunikan (audience/penerima 

pesan). 

3) Pesannya bersifat umum 

Pesan bersifat umum maksudnya adalah pesan-pesan yang disampaikan oleh 

komunikator ditujukan pada masyarakat luas atau masyarakat umum. Tidak 

ada klasifikasi pesan yang ditujukan pada kelompok orang tertentu, seperti 

yang dilakukan media nirmassa. Contoh media nirmassa adalah, radio 

kampus, surat, telepon, surat kabar kampus ataupun radio telegrafi. Namun, 

masing-masing media massa mempunyai kebijakan sendiri dalam 

pengelolaan  isinya. Sebab masing-masing  media melayani masyarakat yang 

beragam juga menyangkut individu atau kelompok social.  Berikut beberapa 

ketegori isi media menurut Ray Eldon Heibert dkk yaitu, berita dan 

informasi; analisis dan interpretasi; pendidikan dan sosialisasi; hubungan 

masyarakat dan persuasi; iklan dan bentuk penjualan lain; dan hiburan. 

4) Komunikasi bersifat satu arah 

Dalam komunikasi massa, pesan yang disampaikan oleh komunikator pada 

komunikan bersifat satu arah, karena tidak terdapat interaksi langsung  antara 

peserta-peserta komunikasi di dalamnya. Tidak terjadi dialog seperti pada 

komunikasi interpersonal. Interaksi bisa terjadi setelah pesan selesai 

disampaikan, namun tidak bisa merubah pesan. Artinya dalam penyampaian 
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pesan komunikasi tidak ada umpan balik dari komunikan kepada 

komunikator. Kalaupun ada sifatnya tertunda. 

5) Komunikasi massa menimbulkan keserempakan 

Proses penyebaran pesan dalam komunikasi massa bersifat serempak. 

Khalayak atau komunikan dapat menerima pesan secara hampir bersamaan 

walau dipisahakan oleh ruang dan waktu. 

6) Komunikasi massa mengandalkan peralatan teknis 

Seperti yang telah dipaparkan dalam definisi komunikasi massa, bahwa 

proses penyampaian pesan terjadi dengan melalui media massa. Baik itu 

media massa cetak (surat kabar dan majalah) atau non cetak/elektronis (radio, 

TV, internet, film) 

7) Komunikasi massa dikontrol gatekeeper 

Gatekeeper atau yang sering disebut pentapis informasi atau palang pintu atau  

penjaga gawang adalah orang yang sangat berperan menyebarkan informasi 

melalui media massa. Gatekeeper disini berfungsi sebagai orang yang ikut  

menambah atau mengurangi, menyederhanakan dan mengemas semua 

informasi yang disebarkan agar lebih mudah dipahami. Gatekeeper yang 

dimaksud di sini antara lain reporter, editor, film/surat kabar/buku, manager 

pemberitaan, penjaga rubrik, kameraman, sutradara dan lembaga sensor film 

yang semuanya mempengaruhi bahan-bahan yang akan dikemas dalam 

sebuah pesan dari masing-masing media massa. Bisa dikatakan, gatekeeper 

sangat menentukan berkualitas tidaknya informasi yang akan disebarkan.  
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c. Fungsi Komunikasi Massa  

Komunikasi massa memiliki beberapa fungsi. Fungsi tersebut sebagaimana 

yang disampaikan oleh Charles R. Wright dalam Winarni (2003 : 44—45) sebagai 

berikut.  

a) Surveillance atau Pengawasan 

Disebut juga pengawasan atau kontrol sosial. Komunikasi massa terus 

mencari tahu, menyelidiki dan mengumpulkan informasi lalu 

menyebarluaskannya kepada khalayak. Dengan adanya pemberitaan yang 

disebarkan oleh komunikasi massa, masyarakat menilai hal tersebut sebagai 

suatu peringatan (warning) atau reward atas apa yang dilakukannya. 

b) Correlation atau Kegiatan Menghubungkan 

Fungsi ini berkaitan dengan kegiatan mengkorelasikan atau menghubungkan, 

yaitu kegiatan menghubungkan suatu kejadian dengan fakta lain dan menarik 

kesimpulan. Bagi individu fungsi ini memberikan efisiensi, yaitu dengan 

membaca media berarti individu akan tertolong untuk mendapatkan berbagai 

informasi tanpa harus bersusah payah terjun ke lapangan. Pemberitaan media 

massa yang disertai dengan analisis juga berfungsi preskripsi atau memberi 

solusi pada khalayak dalam menghadapi sesuatu masalah. 

c) Transmisi Kultural 

Fungsi transmisi kultural ini terkait dengan pewarisan budaya atau fungsi 

pendidikan. Dengan adanya komunikasi massa proses pengalihan kebudayaan 

dari satu generasi ke satu generasi dapat terus berlanjut. Sehingga fungsi ini 

berperan dapat meningkatkan keutuhan sosial dan mengurangi ketidakpastian 

di tengah masyarakat. 
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d) Entertainment atau Hiburan  

Fungsi ini merupakan sarana pelepas lelah baik bagi individu maupun 

masyarakat. Sedangkan disfungsi dari fungsi penghiburan bagi masyarakat 

adalah publik yang divert yaitu cenderung menghindari aksi-aksi sosial 

karena hiburan yang disajikan media menyebabkan masyarakat menjadi lebih 

individualistik. Sedangkan bagi individu disfungsi dari fungsi penghiburan 

adalah meningkatkan kepasifan karena hiburan yang disajikan media 

cenderung membuat orang terlena, menurunkan selera akibat kecenderungan 

media massa menjadikan hal-hal yang disukai banyak orang, memungkinkan 

terjadinya pelarian yaitu upaya untuk melarikan diri dari kenyataan hidup. 

Menurut Sean McBride dalam bukunya Many Voices One World, 

menyebutkan fungsi-fungsi komunikasi massa dalam arti yang lebih luas yaitu  

informasi, sosialisasi, motivasi, perdebatan dan diskusi, pendidikan, memajukan 

kebudayaan, hiburan, dan integrasi. 

Selain itu Alexis S. Tan dalam Nurudin (2004 : 63) menjabarkan fungsi 

komunikasi massa ke dalam 4 fungsi yaitu, memberi informasi, mendidik, 

mempersuasi, menyenangkan, dan memuaskan kebutuhan komunikasi. Keempat 

fungsi ini sesuai dengan motif yang dipaparkan dalam penelitian berkaitan motif 

kognitif.  

d. Komponen dalam Proses Komunikasi Massa 

Sebuah komunikasi pada dasarnya adalah sebuah proses. Oleh karena itu, 

untuk melangsungkan sebuah proses komunikasi diperlukan beberapa komponen 

atau unsure komunikasi. Komponen atau unsur tersebut adalah bagian terpenting 

dan mutlak harus ada pada suatu kesatuan atau keseluruhan. Komponen-
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komponen dalam proses komunikasi massa adalah bagian atau unsur terpenting 

yang harus ada bila akan melakukan sebuah proses komunikasi massa. Harold 

Laswell memformulasikan komponen komunkasi massa melalui sebuah kalimat 

petanyaan  ”Who Says What in Which Channel to Whom With What Effect?”, 

dengan formula sebagai berikut : Who—Say What—In Which—To Whom—With 

What Effect?   

1) Unsur Who (sumber atau komunikator) 

Unsur pertama dalam proses komunikasi massa adalah adanya sumber 

informasi atau komunikator. Komunikator dalam komunikasi massa adalah 

lembaga atau organisasi atau orang yang bekerja dengan fasilitas lembaga 

atau organisasi (institutionalized person). Yang dimaksud dengan lembaga 

dalam hal ini adalah media massa seperti surat kabar, stasiun radio, televisi, 

majalah, dan sebagainya. Sedangkan yang dimaksud institutionalized person 

misalnya adalah redaktur surat kabar yang menyatakan pendapatnya dengan 

fasilitas lembaga melalui tajuk rencana. Oleh karena itu, ia memiliki 

kelebihan dalam suara atau wibawa dibandingkan berbicara tanpa fasilitas 

lembaga. 

Selain sebagai sumber pesan komunikator dalam proses komunikasi massa 

juga berperan sebagai gate keeper, yaitu berperan untuk menambah, 

mengurangi, menyederhanakan, mengemas agar semua informasi yang 

disebarkan lebih mudah dipahami oleh audience-nya 

2) Unsur Says What ( pesan ) 

Pesan-pesan dalam komunikasi massa diproduksi dalam jumlah yang sangat 

besar dan dapat menjangkau audience yang sangat banyak. Pesan-pesan itu 
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berupa berita, tayangan televisi,  informasi, pendapat, lagu, iklan, dan 

sebagainya. Berikut karakteristik pesan-pesan komunikasi massa menurut 

Charles Wright (1977) yaitu memberikan karakteristik pesan-pesan 

komunikasi massa sebagai berikut.  

a) Publicly 

Pesan-pesan komunikasi massa pada umumnya tidak ditujukan kepada 

orang perorang secara eksklusif, melainkan bersifat terbuka, untuk umum 

atau publik. 

b) Rapid 

Pesan-pesan komunikasi massa dirancang untuk mencapai audience yang 

luas dalam waktu yang singkat serta simultan. 

c) Transient 

Pesan-pesan komunikasi massa untuk memenuhi kebutuhan segera, 

dikonsumsi sekali pakai dan bukan untuk tujuan yang bersifat permanen. 

Pada umumnya, pesan-pesan komunikasi massa cenderung dirancang 

secara timely, supervisial, dan kadang-kadang bersifat sensasional. 

3) Unsur in Which Channel (saluran atau media) 

Unsur ini menyangkut semua peralatan yang digunakan untuk 

menyebarluaskan pesan-pesan komunikasi massa. Media yang mempunyai 

kemampuan tersebut adalah surat kabar, majalah, radio, televisi, internet, dan 

sebagainya. 
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4) Unsur to Whom (penerima atau mass audience) 

Penerima pesan-pesan komunikasi massa biasa disebut audience atau 

khalayak. Orang yang membaca surat kabar, mendengarkan radio, menonton 

televisi, browsing internet merupakan beberapa contoh dari audience.  

5) Unsur with What Effect (dampak) 

Dampak dalam hal ini adalah perubahan-perubahan yang terjadi di dalam diri 

audience sebagai akibat dari keterpaan pesan-pesan media. David Berlo 

(dalam Wiryanto, 2005) menglasifikasikan dampak atau perubahan ini ke 

dalam tiga kategori, yaitu: perubahan dalam ranah pengetahuan; sikap; dan 

perilaku nyata. Perubahan ini biasanya berlangsung secara berurutan.
4
 

Komunikasi massa memerlukan media dalam penyampainnya, seperti yang 

diuraikan di atas. Media tersebut adalah televisi, koran, radio, dan internet. 

Berikut merupakan salah satu deskripsi media penyampaian komunikasi massa 

yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu televisi. 

E.1.2 Televisi Sebagai Media Komunikasi Massa 

Komunikasi massa media televisi ialah proses komunikasi antara 

komunikator dengan komunikan (massa) melalui sebuah sarana, yaitu televisi 

(Kuswandi, 1996: 16). Komunikasi massa media televisi bersifat periodik, 

melibatkan banyak orang dan lembaga, serta membutuhkan banyak dana. 

Televisi sendiri adalah sebuah alat penangkap siaran bergambar. Kata televisi 

berasal dari kata tele dan vision; yang mempunyai arti masing-masing jauh (tele) 

dan tampak (vision). Televisi merupakan salah satu saluran atau media yang 

digunakan untuk melakukan komunikasi massa disamping media-media lain 

seperti surat kabar, majalah, radio dan internet.  
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Sejak tahun 1949, media komunikasi massa televisi ini mengalami 

perkembangan yang pesat dibanding media lain. Di mana televisi menyajikan 

suara dan gambar bergerak. Hal tersebut merupakan kelebihan utama TV 

dibanding dengan media yang lain. Kelebihan media televisi juga terletak pada 

kekuatannya menguasai jarak dan ruang, sasaran yang dicapai untuk mencapai 

massa relatif cukup besar. Nilai aktualitas terhadap suatu liputan atau pemberitaan 

juga sangat cepat. Beberapa kelebihan televisi Menurut Kuswandi (1996: 23):  

1) Menguasai jarak dan ruang karena teknologi televisi telah menggunakan 

elektromagnetik, kabel dan fiber yang dipancarkan (transmisi) melalui satelit. 

2) Sasaran yang dicapai untuk menjangkau massa, cukup besar. 

3) Nilai aktualitas terhadap suatu liputan atau pemberitaan, sangat cepat. 

4) Daya rangsang seseorang terhadap media televisi, cukup tinggi. Hal ini 

disebabkan oleh kekuatan suara dan gambarnya yang bergerak (ekspresif). 

5) Informasi atau berita-berita yang disampaikan lebih singkat, jelas dan 

sistematis, sehingga pemirsa tidak perlu lagi mempelajari isi pesan dalam 

menangkap siaran televisi. 

Meskipun memiliki banyak kelebihan yang dapat mengalahkan media 

lainnya, tetapi televisi juga memeiliki beberapa kekurangan. Kekurangan televisi 

menurut Kuswandi (1996:23) dibandingkan media massa lain adalah: 

1) Karena bersifat ‟transitory‟ maka isi pesannya tidak dapat di memori oleh 

pemirsa (lain halnya dengan media cetak, informasi dapat disimpan dalam 

bentuk klipingan koran). 

2) Media televisi terikat oleh waktu tontonan, sedangkan media cetak dapat 

dibaca kapan saja dan dimana saja. 
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3) Televisi tidak bisa melakukan kritik sosial dan pengawasan sosial secara 

langsung dan vulgar seperti halnya media cetak. Hal ini terjadi karena faktor 

penyebaran siaran televisi yang begitu luas kepada massa yang heterogen 

(status sosial ekonominya), juga karena kepentingan politik dan stabilitas 

keamanan negara. 

Pengaruh televisi lebih cenderung menyentuh aspek psikologis massa, 

sedangkan media cetak lebih mengandalkan efek rasionalitas.   

a. Audience Televisi  

Secara sederhana istilah audiens media dapat diartikan sebagai sekumpulan 

orang yang menjadi pembaca, pendengar, pemirsa berbagai media atau komponen 

isinya (McQuail, 1987: 203). Beberapa karakteristik audiens menurut Hiebert dan 

kawan-kawan (Nurudin, 2004: 96—97) sebagai berikut. 

1) Audience cenderung berisi individu-individu yang condong untuk berbagi 

pengalaman dan dipengaruhi oleh hubungan sosial di antara mereka. 

Individu-individu tersebut memilih produk media yang mereka gunakan 

berdasarkan seleksi kesadaran. 

2) Audience cenderung besar. Luas disini berarti tersebar ke berbagai wilayah 

jangkauan sasaran komunikasi massa. Meskipun begitu ukuran luas ini 

sifatnya bisa jadi relatif. Sebab, ada media tertentu yang khalayaknya 

mencapai ribuan, ada yang mencapai jutaan. Baik ribuan atau jutaan itu tetap 

bisa disebut audience meskipun jumlahnya berbeda. Akan tetapi, perbedaan 

ini bukan sesuatu yang prinsip. Jadi tak ada ukuran pasti tentang luasnya 

audience itu. 
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3) Audience cenderung heterogen. Mereka berasal dari berbagai lapisan dan 

kategori sosial. Beberapa media tertentu punya sasaran, tetapi 

heterogenitasnya juga tetap ada.  

4) Audience cenderung anonim, yakni tidak mengenal satu sama lain.  

5) Audience secara fisik dipisahkan dari komunikator.  

Sedangkan untuk beberapa tipe Audiens (McQuail, 1987: 206) sebagai berikut. 

1) Kelompok atau Publik 

Sejalan dengan suatu pengelompokan sosial yang ada (misalnya, 

komunitas, keanggotaan minoritas politik, religius atau etnis) dan dengan 

karakteristik sosial bersama dari tempat, kelas sosial, politik, budaya dan 

sebagainya. 

2) Kelompok kepuasan 

Terbentuk atas dasar tujuan atau kebutuhan individu tertentu yang ada 

terlepas dari media, tetapi berkaitan misalnya isu politik atau sosial, jadi 

suatu kebutuhan umum akan informasi atau akan kepuasan emosional dan 

afeksi tertentu. 

3) Kelompok penggemar atau budaya cita rasa 

Terbentuk atas dasar minat pada jenis isi (gaya) atau daya tarik tertentu 

akan kepribadian tertentu atau cita rasa budaya atau intelektual tertentu. 

4) Audiens medium 

Berasal dari dan dipertahankan oleh kebiasaan atau loyalitas pada sumber 

media tertentu, misalnya surat kabar, majalah, saluran radio atau televisi.   

b. Macam-macam program Televisi 
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Dalam dunia broadcasting dikenal istilah, “Easy Listening Formula” yang 

mengandung makna bahwa susunan kalimat yang dibuat, harus mudah untuk  

didengar dan dicerna. Formula ini diterangkan oleh para „broadcaster‟ televisi, 

Karena gaya bahasa yang di gunakan adalah bahasa tuturan atau penyampain. 

Sehubungan dengan massa sasaran, maka para pengelola stasiun televisi harus 

berorientasi kepada pemirsa. Pendekatan khalayak ini, oleh David K. Berto 

dinamakan „emphati‟ yang berarti keahlian seseorang dalam menempatkan diri 

pada pihak lain (Kuswandi, 1996 : 18). 

Membuat program televisi yang dapat menyentuh berbagai lapisan 

masyarakat memang tidak mudah, untuk itu para pengelola atau perancang acara 

televisi harus mampu memepertemukan daya selera pemirsa yang majemuk. 

Konsep ideal membuat program acara yang baik bukan bukanlah meniru 

televisi asing atau gaya penggarapan film atau drama dari negara lain. Akan 

tetapi, tidak salah apabila para kreator program acara mencoba mencari kombinasi 

serta variasi dari program acara asing disesuaikan dengan kebutuhan pemirsa 

(Kuswandi, 1996 : 95). 

Format acara televisi sebagai sebuah perencanaan dasar dari suatu konsep 

acara televisi yang akan menjadi landasan kreativitas dan desain produksi yang 

akan terbagi dalam barbagai kriteria utama yang disesuaikan dengan tujuan dan 

target pemirsa tersebut.  

Menurut Naratama (2004:65) menyebutkan ada tiga format acara televisi, 

diantaranya adalah: 

1) Fiksi (drama) adalah sebuah format acara televisi yang diproduksi dan 

diciptakan melalui proses imajinasi kreatif dari kisah-kisah drama atau 
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fiksi yang direkayasa dan kreasi ulang, format yang digunakan 

merupakan interpetasi kisah kehidupan yang diwujudkan dalam suatu 

tuntutan cerita dalam sejumlah adegan. Adegan-adegan tersebut akan 

menggambarkan realitas kenyataan hidup dengan fiksi atau imajinasi 

para kreatornya. Contoh: drama percintaan (love story), tragedi, horor, 

komedi, legenda, aksi (action), dan lain sebagainya. 

2) Non fiksi adalah sebuah format acara televisi yang diproduksi dan dicipta 

melalui proses pengolahan imajinasi kreatif dan realitas kehidupan 

sehari-hari tanpa harus menginterprestasi ulang dan tanpa harus menjadi 

dunia khalayan. Untuk itu format-format acara non drama merupakan 

sebuah tuntutan pertunjukkan kreatif yang menggunakan unsur hiburan 

yang dipenuhi dengan aksi. Contoh: talk show, konser musik, dan variety 

show. 

3) Berita Olah Raga adalah sebuah format acara televisi yang diproduksi 

berdasarkan informasi dan fakta atas kejadian dan peristiwa yang 

berlangsung pada kehidupan masyarakat sehari-hari faktual dan aktual 

yang disajikan dengan ketepatan dan kecepatan waktu dimana 

dibutuhkan sifat liputan yang independent. Contoh: laporan olahraga, 

berita ekonomi. 

Masing-masing kategori tidak hanya bisa berdiri sendiri, tetapi juga bisa 

digabungkan yang akan menghasilkan jenis program tayangan yang unik dan 

kreatif, contohnya drama dengan non drama jika di gabungkan dapat 

menghasilkan jenis program tayangan reality show (Naratama, 2004 : 63—64).  
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E.2 Penggunaan Media  

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia motif diartikan sebagai alasan (sebab) 

seseorang melakukan sesuatu. Motif adalah suatu keadaan, kebutuhan atau 

dorongan dalam diri seseorang yang di sadari atau tidak disadari yang membawa 

pada terjadinya perilaku. 

Motif merupakan salah satu aspek psikis yang paling berpengaruh dalam 

tingkah laku individu. Motif diartikan sebagai perilaku sangat kompleks dalam 

organisme (individu) yang mengarahkan perilakunya kepada suatu tujuan, baik 

disadari atau tidak. Perilaku tersebut dilaksanakan oleh individu untuk 

mendapatkan insentif, jadi bisa disimpulkan adanya keinginan (need) dan 

dorongan (drives) untuk memperoleh suatu hal. Dari definisi di atas dapat kita 

ambil kesimpulan bahwa motif  seseorang untuk menggunakan media adalah 

suatu segala alasan dalam diri manusia yang mendorong mereka untuk 

menggunakan suatu media.  

Pengukuran motif penggunaan media yang sedang diteliti oleh peneliti 

relevan dengan teori Uses and Gratification. Teori ini pertama diperkenalkan oleh 

Herbert Blumer dan Elihu Katz. Blumer berpendapat bahwa pengguna media 

memainkan peran aktif untuk memilih dan menggunakan media tersebut, dengan 

kata lain pengguna media itu adalah pihak yang aktif dalam proses komunikasi. 

Pengguna media berusaha untuk mencari sumber media yang paling baik dalam 

usaha memenuhi kebutuhannya. Artinya, dalam teori Uses and Gratifications ini 

diasumsikan bahwa pengguna mempunyai pilihan alternatif untuk memuaskan 

kebutuhannya. Blumer dan Katz percaya bahwa tidak hanya ada satu jalan bagi 
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khalayak untuk menggunakan media dan sebaliknya mereka percaya bahwa ada 

banyak alasan khlayak untuk menggunakan media (Effendy, 2005:289—290).  

Riset teori Uses and Gratifications bermula dari pandangan bahwa 

komunikasi (khususnya media massa) tidak mempunyai kekuatan mempengaruhi 

khalayak. Inti dari teori Uses and Gratifications adalah khalayak pada dasarnya 

menggunakan media massa berdasarkan moti-motif tertentu. Media dianggap 

berusaha memenuhi motif khalayak. Jika motif ini terpenuhi maka kebutuhan 

khalayak akan terpenuhi. Pada akhirnya media yang mampu memenuhi kebutuhan 

khalayak akan disebut sebagai media yang efektif. (Kriyantono, 2008: 205—206). 

Asumsi-asumsi dasar teori uses and gratification menurut Jay Blumer, Elihu 

Katz dan Michael Gurevitch (Winarni, 2003 : 92—93) yaitu :  

1) Khalayak dianggap aktif, maksudnya sebagian penting dari penggunaan 

media massa diasumsikan mempunyai tujuan.  

2) Dalam proses komunikasi massa banyak inisiatif untuk mengaitkan pemuasan 

kebutuhan dengan pemenuhan kebutuhan media terletak pada anggota 

khalayak.  

3) Media harus bersaing dengan sumber-sumber lain untuk memuaskan 

kebutuhannya. Kebutuhan yang dipenuhi media hanyalah bagian dari 

rentangan kebutuhan manusia yang lebih luas.  

4) Banyak tujuan pemilihan media massa disimpulkan dari data yang diberikan 

anggota khalayak, artinya orang dianggap cukup mengerti untuk melaporkan 

kepentingan dan motif pada situasi-situasi tertentu.  
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5) Penilaian tentang arti kultural dari media massa disimpulkan dari media 

massa harus ditangguhkan sebelum diteliti lebih dahulu oleh orientasi 

khalayak. 

Adapun model Uses And Gratification (Rakhmat, 2009:66) adalah sebagai 

berikut. 

 

 

Gambar 1 Model uses and gratification (Jalaludin Rahmat, 2009 : 66) 

Dalam penelitian ini hanya terdapat 3 motif sebagai variabel penelitian sesuai 

yang dioperasionalkan Blumler dalam Rakhmat (2009:66). Ketiga motif tersebut 

adalah orientasi kognitif (kebutuhan bukan informasi, surveillance, atau 

eksplorasi realitas), diversi (kebutuhan akan pelepasan dari tekanan dan 

kebutuhan akan hiburan), serta identitas personal (menggunakan isi media untuk 

memperkuat atau menonjolkan sesuatu yang penting dalam kehidupan atau situasi 

khalayak sendiri). 

F. Definisi Konseptual  

Definisi konseptual adalah batasan-batasan pengertian yang diberikan peneliti 

terhadap variabel-variabel konsep yang akan diukur, diteliti, dan digali datanya 

 Variabel 

individual 

 Variabel 

lingkungan 

 Kognitif 

 Diversi 

 Personal 

identity 

 Hubungan  

 Macam isi 

 Hubungan dengan 

isi 

 Kepuasan 

 Pengetahuan 

 Dependensi 

Motif Efek Penggunaa Media Atenseden 



24 

 

(Hamidi, 2010 : 141). Dalam penelitian ini definisi konseptual tersebut dipaparkan 

sebagai berikut. 

F.1. Motif 

Motif merupakan salah satu aspek psikis yang paling berpengaruh dalam 

tingkah laku individu. Motif diartikan sebagai perilaku sangat kompleks dalam 

organism (individu) yang mengarahkan perilakunya kepada suatu tujuan, baik 

disadari atau tidak. Perilaku tersebut dilaksanakan oleh individu untuk 

mendapatkan suatu insentif, jadi bisa disimpulkan motif merupakan adanya 

keinginan (need) dan dorongan (drives) untuk memperoleh suatu hal. 

Sedangkan motif  seseorang untuk menggunakan media adalah segala macam 

alasan dalam diri manusia yang mendorong mereka untuk menggunakan suatu 

media. Dalam penelitian ini, peneliti cenderung menggunakan macam-macam 

motif yang telah dijabarkan oleh hasil riset Mc Quail, Blumler, dan Brown pada 

sejumlah program TV dan radio di Inggris, secara umum berikut adalah 3 dari 4 

motif yang mendasari audiens memilih acara atau media tertentu. 

Hasil riset tersebut lebih dikenal dengan teori Uses and Gratification. 

Berdasarkan teori Uses and Gratification yang menjadi pedoman penelitian ini 

terdapat 3 orientasi motif, yaitu : 

1) Kognitif (pengetahuan) 

Kebutuhan bukan informasi, surveillance, atau eksplorasi realitas. Kebutuhan 

yang dimaksud adalah pengetahuan dari apa yang dilihat, dibaca, dan 

didengar. Dalam masyarakat modern, diperlukan pengawasan dan 

kewaspadaan dalam memperoleh pengetahuan. Pengawasan dan kewaspadaan 

ini disediakan oleh media massa, yang dapat mengawasi dan memantau 
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lingkungan global dan lokal untuk mendapatkan informasi yang membantu 

orang membuat keputusan demi kehidupan yang lebih baik, bahkan demi 

bertahan hidup.  

2) Diversion (diversi) atau entertainment (hiburan) 

Kebutuhan akan pelepasan dari tekanan dan kebutuhan akan hiburan. Melalui 

media massa, orang bisa melarikan diri dari kejenuhan sehari-hari, misalnya 

karena jenuh tidak bisa tidur seorang laki-laki menonton acara “Mata Lelaki”. 

Hal tersebut merupakan fungsi diversi (pengalihan). Hasilnya dapat berupa 

stimulasi, relaksasi, atau pengenduran dan pembebasan emosi. 

3) Personal identity (konsistensi) 

Menggunakan isi media untuk memperkuat atau menonjolkan sesuatu yang 

penting dalam kehidupan atau situasi khalayak sendiri. Beberapa orang begitu 

konservatif dan selektif dalam memilih media yang dipercaya dapat 

memperkuat pandangan pribadianya. Ketika orang menemukan media yang 

pesannya cocok dan bertentangan dengan pribadinya, maka orang tersebut 

akan lebih memilih media yang sesuai dengan pandangan pribadiya. 

Fenomena ini disebut juga selective exposure, selective perception, selective 

retention, selective recall, kemudian disebut teori konsistensi.  

F.2. Televisi 

Televisi adalah sebuah alat penangkap siaran bergambar. Kata televisi berasal 

dari kata tele dan vision; yang mempunyai arti masing-masing jauh (tele) dan 

tampak (vision). Televisi merupakan salah satu saluran atau media yang 

digunakan untuk melakukan komunikasi massa disamping media-media lain 

seperti surat kabar, majalah, radio dan internet. 
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Munculnya media televisi dalam kehidupan manusia memang menghadirkan 

suatu peradaban, khususnya dalam proses komunikasi dan informasi yang bersifat 

massa. Globalisasi informasi dan komunikasi setiap media massa jelas melahirkan 

satu efek sosial yang bermuatan perubahan nilai-nilai sosial dan budaya manusia. 

(Kuswandi,1996:21—22). 

Pengaruh televisi terhadap sistem komunikasi tidak lepas dari pengaruh 

terhadap aspek-aspek kehidupan pada umumnya. Bahwa televisi menimbulkan 

pengaruh terhadap kehidupan masyarakat Indonesia, sudah banyak yang 

mengetahui dan merasakannya. Akan tetapi, sejauh mana pengaruh yang positif 

dan sejauh mana pengaruh yang negatif, belum diketahui banyak. 

Menurut Prof. Dr. R. Mar‟at dari UNPAD, acara televisi pada umumnya 

mempengaruhi sikap, pandangan, persepsi dan perasaan penonton, ini adalah 

wajar. Jadi, bila ada hal-hal yang mengakibatkan penonton terharu, terpesona, 

atau latah, bukanlah sesuatu yang istimewa, sebab salah satu pengaruh psikologis 

dari televisi seakan-akan menghipnotis penonton, sehingga mereka seolah-olah 

hanyut dalam keterlibatan pada kisah atau peristiwa yang dihidangkan televisi. 

(Effendy,  2005: 41).  

F.3. Menonton “Mata Lelaki” di Trans7 

Media televisi sudah menjadi bagian dari kehidupan sebagian besar 

masyarakat. Sebagai media yang berkembang pesat, acara yang ditawarkan 

semakin beragam. Mulai dari berita, sinetron, kuis atau game show, reality show, 

infotainment, drama sitkom, acara komedi, acara, dan pencarian bakat.  

Menonton tayangan televisi sudah merupakan kebiasaan bahkan bisa dibilang 

hal wajib bagi khalayak. Banyak orang mengira dengan menonton televisi dapat 
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memenuhi kebutuhan yang diinginkannya. Menonton dapat dikatakan proses 

penyampaian stimulus dari media untuk mendapatkan respons atau tanggapan dari 

khalayak tentang suatu hal bisa berupa masalah, informasi. 

Acara yang tayang di jam malam apalagi melewati dini hari memang sangat 

jarang dan terkesan tidak bermutu. Penonton yang menikmati acara di jam ini juga 

terbilang jarang. Hal tersebut tidak berlaku pada “Mata lelaki” yang format acara 

dikemas secara ringan dan menghibur. Acara yang diharap bisa menghilangkan 

kepenatan di tengah malam. Dari format acara yang ada, penonton diajak untuk 

menikmati program ini selama 30 menit. 

Acara “Mata Lelaki” merupakan Program dokumenter yang menyuguhkan 

tayangan interaktif, informatif, entertainment dan edukatif. Acara ini memaparkan 

persepsi sebagian laki-laki, mengenai segala hal yang menjadi trend, segala hal 

yang ada disekitar laki-laki, dan segala hal tentang wanita. Acara ini dipandu oleh 

pembawa acara yang selalu berpenampilan seksi di setiap episodenya, sehingga 

menjadi daya tarik bagi kaum adam.  

G. Definisi Operasional 

Definisi operasional adalah petunjuk bagaimana sebuah variabel di ukur 

(Hamidi, 2010 : 142). Dalam penelitian ini definisi operasional dipergunakan 

untuk memperjelas penelitian sehingga memiliki arah yang jelas dengan beberapa 

indikator sebagai berikut.  

1) Kognitif (pengetahuan) yaitu kebutuhan bukan saja sekedar informasi, 

melainkan juga surveillance atau eksplorasi realitas.  
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a) memperoleh pengetahuan tentang berbagai macam realitas kehidupan 

malam dari sudut pandang  lelaki, 

b) memperoleh pengetahuan tentang berbagai macam realitas kehidupan 

wanita dari sudut pandang lelaki, 

c) memperoleh pengetahuan tentang kehidupan abu-abu  orang dewasa, 

d) memperoleh pengetahuan baru tentang dunia baru, 

e) meningkatkan keamanan melalui pengetahuan, 

f) mencari sebuah nasihat atau pertimbangan dari pengetahuan yang didapat, 

dan 

g) memuaskan rasa ingin tahu dan minat umum. 

2) Diversi, motif diversi ini berhubungan dengan kebutuhan manusia akan 

hiburan dan pelepasan tekanan. 

a) menghabiskan waktu luang, 

b) melepas kebosanan yang melanda, 

c) penyaluran emosi, 

d) mendapatkan hiburan ketika merasa stress, 

e) membangkitkan gairah seks, dan 

f) bersantai. 

3) Identitas personal, motif ini menyangkut penggunaan isi media untuk 

memperkuat atau menonjolkan sesuatu yang penting dalam kehidupan atau 

lingkungan sosial khalayak tersebut. 

a) mendapatkan pandangan mengenai model kehidupan orang dewasa di 

kota metropolitan,     

b) pengadopsian gaya hidup, 
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c) mengidentifikasikan diri dengan nilai-nilai lain pada media 

d) meningkatkan pemahaman tentang diri sendiri, 

e) memenuhi penunjang nilai-nilai pribadi, dan 

f) mendapatkan peneguhan akan nilai-nilai pribadi. 

H. Metode Penelitian 

Pada penelitian ini dibahas mengenai (1) pendekatan penelitian dan jenis 

penelitian, (2) sumber data, (3) teknik pengumpulan data, (4) lokasi penelitian, 

dan (5) analisis data. Hal-hal tersebut diuraikan sebagai berikut. 

H. 1 Jenis Dan Pendekatan Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif deskriptif. Penelitian 

kuantitatif adalah penelitian yang mengutamakan pada pengukuran variabel 

dengan menggunakan perhitungan (angka) atau uji statistik ( Hamidi, 2010: 4). 

Sedangkan penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk 

mendiskrisikan atau memberikan gambaran terhadap obyek yang diteliti data 

sampel atau populasi sebagaimana adanya, tanpa melakukan analisis dan 

membuat kesimpulan yang berlaku umum (Sugiyono, 2002 : 21). 

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah pendekatan survei 

deskriptif. Pendekatan survei deskriptif yaitu mengumpulkan data sebanyak-

banyaknya mengenai faktor-faktor yang merupakan pendukung terhadap motif 

seseorang menonton acara tertentu (Arikunto, 2002: 86). 

Dengan mengadakan survei berupa metode penyebaran angket kepada 

sumber data, maka diharapkan dapat  mengetahui motif apakah yang mendorong 

laki-laki untuk menonton acara “Mata Lelaki” yang ditayangkan di Trans 7. 
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Kemudian hasil analisis data tersebut dideskripsikan hingga taraf deskripsi, yaitu 

menganalisi dan menyajikan fakta secara sistematik, sehingga lebih mudah 

dipahami dan disimpulkan. Dalam penelitian ini, penelitian deskriptif digunakan 

untuk mengetahui motif apakah yang mendorong laki-laki untuk menonton acara 

“Mata Lelaki” yang ditayangkan di Trans 7.  

H. 2 Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan angket dalam pengumpulan datanya, 

maka sumber data disebut responden (Arikunto, 2002: 107). Terkait dengan 

sumber data tersebut, maka dalam penelitian ini dikenal populasi dan sampel 

sebagai berikut. 

a. Populasi 

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian (Arikunto, 2002: 108). 

Populasi juga adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek 

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2004: 72 ). 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh laki-laki yang ada di Desa 

Landungsari RW 03 dengan syarat sebagai berikut : 

1) Laki-laki berumur 17—30 tahun.  

2) Berada atau tinggal di Desa Landungsari RW03. 

3) Pernah menonton acara “Mata Lelaki” minimal 2 kali. 

Berdasarkan hasil pra survey yang telah peneliti lakukan, peneliti menemukan 

bahwa jumlah masyrakat RW 03 Desa Landungsari Dau Malang yang memenuhi 

kriteria sebagai populasi bejumlah 105 warga, dengan rincian sebagai berikut : 
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- RT 01 sejumlah 59 orang 

- RT 02 sejumlah 20 orang 

- RT 03 sejumlah 26 orang 

b. Sampel 

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti (Arikunto, 2002: 

109). Karena besarnya jumlah populasi dalam penelitian,maka peneliti mengambil 

sejumlah sampel yang dapat mewakili populasi. Oleh karena itu,sampel yang 

diambil dari populasi haruslah benar-benar representative (mewakili). 

Untuk menentukan jumlah sampel tersebut, peneliti menggunakan rumus 

sebagai berikut ( Bungin,2008 :105) : 

 

   

Keterangan :  

 = Jumlah sampel yang dicari 

N = Jumlah populasi 

d = nilai presisi ( ditentukan dalam contoh ini sebesar 90% atau a = 0,1 

           

=    

=  =   

= 51,21 = 51 sampel 

Teknik penarikan sampel dalam penelitian ini adalah teknik sampel bertujuan 

atau purposive sample. Teknik ini bertujuan dilakukan dengan cara mengambil 

subjek bukan didasarkan atas strata, random, atau daerah tetapi didasarkan atas 

tujuna tertentu (Arikunto, 2002: 117—118).  
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Dipilihnya teknik ini karena beberapa pertimbangan, yaitu karena 

keterbatasan waktu peneliti, akses tempat yang dekat dengan penelitian, dan 

populasi berada di kawasan kost yang berarti tempat tinggal mahasiswa. Di mana, 

mahasiswa merupakan salah satu sasaran pemirsa yang sering menonton Mata 

Lelaki. 

H. 3 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode 

kuesioner adalah dengan membuat daftar pertanyaan dengan jumlah pilihan 

jawaban yang ditetapkan oleh peneliti (Hamidi, 2007:  140). 

H. 4 Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian dalam penelitian ini adalah di Desa Landungsari. Alasan 

peneliti memilih tempat ini karena Desa Landungsari, khususnya RW03 

merupakan salah satu kawasan kost mahasiswa. Di mana mahasiswa merupakan 

salah satu sasaran yang menonton acara “Mata Lelaki” khususnya laki-laki. Selain 

itu, tempat ini sangat berdekatan dengan tempat tinggal peneliti, sehingga 

memudahkan penelitian. 

 

H. 5 Teknik Analisis Data 

Karena jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, maka teknik analisis 

datanya menggunakan statistik, yaitu statistik deskriptif. Statistik deskriptif adalah 

statistik yang digunakan untuk menganalisa data dengan cara mendeskripsikan 

atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa 

bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi 
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(Sugiyono, 2006: 169). Statistik deskriptif ini umumnya digunakan untuk untuk 

mendeskripsikan data sampel  tanpa ingin membuat kesimpulan yang berlaku 

untuk populasi dimana populasi di ambil. 

Hal pertama yang dilakukan dalam teknik analisis statistik deskriptif ini yaitu  

(1) membuat tabel distribusi jawaban dari responden untuk menghitung skor-skor 

dari setiap jawaban responden dan mendapat skor total, (2) mengadakan 

pengelompokkan jawaban, dan (3) membuat tabel frekuensi dengan melakukan 

tabulasi sederhana yang hasilnya dalam bentuk prosentase. 

Dalam bukunya Bungin mengatakan bahwa  perhitungan data dengan 

distribusi frekuensi dapat dilakukan dengan menghitung frekuensi data tersebut 

kemudian depersentasikan (Bungin, 2005 : 171). Rumus yang digunakan untuk  

menghitung persentase dari frekuensi tersebut adalah : 

 

Keterangan : 

F =  Frekuensi 

N  = Jumlah responden 

Setelah data berupa kolom frekuensi didapat. Langkah selanjutnya mengolah 

kembali data dengan menggunakan analisis tendensi sentral dengan bentuk mean. 

Mean dapat diperoleh dengan rumus :  

M =     

 

Keterangan : 

M      : Mean (rata-rata) 

∑fx   :  Jumlah Unsur Data 

∑ fx 

N 
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N       : Banyaknya Data atau banyaknya Responden atau Sampel 

Setelah data yang diperlukan terkumpul kemudian peneliti melakukan 

pengolahan data dengan menghitung persentase dari hasil kuesioner yang telah 

diisi atau disebar ke responden (menjadi statistik atau angka). Setelah itu, hasil 

presentase (statistik atau angka) tersebut akan dianalisis lebih lanjut dengan cara 

mendeskripsikannya. 

 

 


