
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Setiap hari manusia selalu berhubungan dengan orang lain, karena pada kodratnya 

manusia merupakan mahluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Untuk berhubungan dengan 

orang lain, manusia harus berkomunikasi. Di dalam komunikasi kita memerlukan media atau 

channel untuk menyampaikan pesan kita kepada orang yang kita ajak komunikasi. Berbagai 

media yang dapat kita temukan dalam kehidupan kita sehari-hari, antara lain telepon, surat 

kabar, koran, radio, tevisi, dan lain-lain. 

Televisi merupakan alat komunikasi yang paling digemari, karena dengan televisi, 

kita dapat menemukan berbagai macam informasi dan hiburan sesuai dengan keinginan kita. 

Televisi menyuguhkan gambar gerak serta suara, agar terlihat lebih menarik. Di dalam 

televisi terdapat banyak tayangan-tayangan yang bertujuan untuk memeberikan informasi 

kepada kita, serta juga sebagai sarana untuk menghibur. Televisi sebagai hiburan yaitu, 

televisi sebagai salah satu pilihan kita untuk melepaskan penat. Sekarang ini banyak orang 

yang sibuk dengan pekerjaan yang diembannya sepanjang hari, memilih televisi sebagai 

hiburan mereka di kala senggang. Televisi pun sekarang tidak lagi menjadi barang mewah, 

hampir di setiap rumah paling tidak ada 1 unit televisi. Bahkan jika dicermati, penduduk kota 

dalam rumahnya ada beberapa televisi atau dapat diartikan setiap anggota keluarga memiliki 

1 unit televisi dalam ruangannya. Hal ini menunjukan bahwa televisi bukan barang mewah 

lagi dan masyarakat sangat membutuhkan sekali keberadaan televisi, dimanapun mereka 

berada. 



Dengan semakin banyaknya orang-orang yang memiliki televisi, maka semakin 

banyak pula stasiun-stasiun televisi yang mulai bermunculan. Stasiun televisi sebagai media 

komunikasi masyarakat, merupakan hal yang penting dalam era globalisasi ini. Di Indonesia 

sendiri, dapat kita lihat menjamurnya atau mulai bermunculannya berbagai stasiun televisi di 

era 90-an. Berbeda dengan sebelum tahun 90-an, stasiun televisi di Indonesia hanya ada satu, 

yaitu Televisi Republik Indonesia atau yang kita kenal dengan sebutan TVRI. Pada saat itu, 

dari pagi sampai malam kita hanya bisa melihat acara-acara yang disajikan oleh TVRI saja. 

Berbeda dengan saat ini, bahkan bila kita lihat sampai sekarang masih banyak stasiun-stasiun 

televisi yang bermunculan, tidak hanya stasiun TV nasional tetapi juga bermunculan stasiun-

stasiun televisi lokal yang hanya dapat dilihat oleh penonton yang tinggal pada kawasan 

tersebut atau satu kawasan dengan stasiun televisi tersebut. Masing-masing stasiun televisi 

berlomba-lomba untuk menarik perhatian penonton dengan menyajikan berbagai macam 

acara-acara yang berkualitas, yang di dalamnya berisi tentang segala macam informasi yang 

aktual serta progam-progam hiburan yang sesuai dengan selera penonton. Contoh progam-

progam acara yang disajikan stasiun televisi, antara lain progam berita, talk show, kuis, 

sinetron, fihn, reality show, dan lain-lain. 

Jika kita cermati, dengan berbagai macam progam yang ditawarkan masing-masing 

stasiun televisi, kita dapat melihat suatu progam yang hampir semua stasiun televisi 

menayangkan progam tersebut dan kebanyakan penonton sangat menyenangi acara tersebut 

adalah progam reality show. Reality show adalah suatu progam yang pada dasamya adalah 

suatu acara dimana menceritakan tentang suatu kejadian yang nyata. Tetapi kenyataannya, 

acara reality show yang kita lihat pada televisi, tidak sepenuhnya nyata, ada adegan-adegan 

tambahan yang sudah tersekenario, ada sedikit dramatisasi atau kebohongan yang sengaja 



diberikan, agar penonton tertarik melihat acara tersebut, bahkan bila kita cermati nilai 

dramatisasinya lebih besar dibanding kenyataannya. Pembubuhan-pembubuhan adegan yang 

diberikan biasanya terlalu berlebihan, sehingga menimbulkan kesan yang tidak baik dan 

terkesan tidak mendidik penonton. Walaupun tidak semuanya begitu, maka kita harus pintar-

pintar dalam memilih progam acara yang disajikan oleh masing-masing stasiun televisi. 

Dalam hubungannya dengan penggunaan media massa, khususnya media televisi, 

tentu saja tidak terlepas dari adanya kebutuhan serta dorongan yang tumbuh dan berkembang 

dalam diri individu sehingga mereka menggunakan media televisi sebagai sumber 

informasinya. Dorongan inilah yang disebut dengan motif. Tujuannya adalah untuk 

memenuhi kebutuhan hidup dan mempertahankan hubungan sosialnya engan masyarakat. 

Karakteristik individu dan kebutuhan yang tumbuh dan berkembang dalam diri 

pendengar mengakibatkan timbulnya motif untuk mengkonsumsi media televisi. Dengan kata 

lain, karakteristik individu merupakan sebab timbulnya motif mendengarkan. 

Ada beberapa klasifikasi motif menggunakan media massa dari beberapa ahli 

komunikasi. Namun dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan kategori motif 

penggunaan media massa menurut Mc.Quail, Blumler dan Brown. Kategori motif menurut 

Mc.Quail, Blumler dan Brown ada 4 macam, antara motif informasi (surveillance), motif 

identitas personal, motif integrasi, dan motif hiburan (diversion). Motif informasi yaitu motif 

yang meliputi kebutuhan akan informasi tentang lingkungan sekitar. Motif identitas personal 

yaitu motif yang mendorong individu menggunakan media untuk memperkuat sesuatu yang 

penting dalam hidup individu itu sendiri. Motif integrasi merupakan motif yang berkaitan 

dengan kelangsungan hubungannya dengan masyarakat. Motif hiburan yaitu kebutuhan akan 

pelepasan dari ketegangan dan kebutuhan akan hiburan. 



Salah satu acara reality show yang menjadi favorit penontonton pada saat ini adalah 

acara reality show Uya Emang Kuya. Acara yang di dalamnya sarat dengan dunia hipnotis 

ini, ditayangkan setiap hari Senin-Sabtu pada pukul 15.00 WIB dan setiap hari Minggu, 

Senin dan Rabu pukul 18.30 WIB. Acara ini mengambil tempat di pertokoan, yang banyak 

dikunjungi oleh orang-orang. Di dalam acara ini menampilkan seseorang yang menjadi target 

yang akan mengungkap rahasia pribadinya dengan cara hipnotis dan diperlihatkan atau 

diperdengarkan di hadapan orang banyak. Dengan mudahnya Uya (presenter Uya Emang 

Kuya) menghipnotis orang yang menjadi targetnya tersebut. Dan hanya dalam waktu 

beberapa detik, orang tersebut langsung menjawab berbagai pertanyaan yang disodorkan 

Uya, serta mengerjakan perintah atau sugesti yang diberikan Uya. Kebanyakan pertanyaan 

yang disodorkan Uya tersebut menyangkut rahasia pribadi yang semestinya tidak diumbar 

pada khalayak. Padahal jika kita lebih teliti, untuk menghipnotis seseorang akan 

membutuhkan waktu yang cukup lama, tidak bisa jika hanya dalam hitungan detik saja. 

Tetapi acara ini sangat digemari oleh sebagian besar masyarakat.  

Acara Reality Show Uya emang Kuya beberapa waktu lalu menjadi pemenang dalam 

penganugrahan Panasonic Gobel Award kategori acara reality show favorit. Dengan 

penghargaan yang diraih kita dapat menyimpulkan, bahwa mayoritas penduduk Indonesia 

menyukai acara tersebut. Baik orang tua, remaja, maupun anak-anak. Ini menjadi sangat 

menarik, apa yang membuat acara ini sangat digemari oleh orang banyak, bahkan tidak 

hanya didaulat sebagai acara favorit, acara tersebut juga menimbulkan pertentangan oleh 

sebagaian orang. Mereka menganggap bahwa acara tersebut haram, karena di dalam acara 

tersebut mengungkap aib seseorang 

Dilihat dari penghargaan yang diperoleh sebagai acara terfavorit, berarti minat 



masyarakat sangat besar dalam menonton acara reality show tersebut, pasti terdapat alasan-

alasan atau motif-motif yang mendorong mereka untuk menonton acara reality show Uya 

Emang Kuya. Bisa dari pengaruh lingkungan sekitar ataupun dari faktor lainnya, misamya 

kebutuhan akan mendapatkan hiburan yang sesuai atau pas dengan keinginannya. 

Di dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pelajar SMA Negeri 5 Kediri sebagai 

subyek penelitian. Karena tayangan Uya emang Kuya disegmentasikan untuk para remaja 

yang berusia belasan tahun, dan pelajar SMA termasuk di dalamnya. SMA Negeri 5 Kediri 

adalah SMA negeri di Kediri yang terletak di pinggir kota Kediri jauh dari tempat-tempat 

keramaian sehingga televisi dijadikan sebagai salah satu sarana hiburan bagi pelajar. Rata-

rata siswa yang bersekolah di SMA Negeri 5 Kediri juga berdomisili di sekitar wilayah 

tersebut. Para siswa SMA yang rata-rata berumur belasan, yang biasanya pada masa ini 

mereka mengalami masa puber dan keberadaannya ingin diakui oleh orang lain. Cenderung 

ikut-ikutan, termasuk juga dalam memilih acara televisi. Mereka menontonton salah satu 

progam televisi yang juga ditonton oleh teman-teman lainnya, kemudian mereka akan saling 

berbagi mengenai tayangan tersebut, dan akhirnya tayangan tersebut akan menjadi booming 

di kalngan mereka. Karena berdasarkan pra survey yang telah dilakukan, lebih dari 70% 

pelajar keias XI SMA Negeri 5 Kediri menyukai acara Uya emang Kuya dan mereka 

meluangkan waktunya untuk menonton acara tersebut daripada menonton acara yang 

lainnya. Dengan adanya fenomena tersebut, maka peneliti tertarik untuk mengangkat judul 

“MOTIF PELAJAR SMA DALAM MENONTON TAYANGAN UYA EMANG KUYA” 

(Studi pada pelajar SMA kelas XI SMA Negeri 5 Kediri). 

 

 



 

B. Rumusan Masalah 

Dari urain di atas, maka dpat disimpulkan permasalahan yang akan dikaji dalam 

penelitian ini adalah : “Motif apa saja yang melatari pelajar SMA dalam menonton acara Uya 

emang Kuya?” 

 

C. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah yang akan diteliti, maka tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk mengetahui motif apa saja yang melatari pelajar SMA dalam menonton 

tayangan Uya emang Kuya 

  

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat praktis dalam penelitian ini membantu pihak yang berkaitan dengan media 

televisi dalam mengetahui motif yang mendasari penggunaan media televisi oleh pelajar 

SMA. 

 

E. Tinjauan Pustaka 

E.1 Komunikasi Massa 

E.1.1 Definisi Komunikasi Massa 

Definisi komunikasi massa menurut Michael W Gamble dan Ten Kwal 

Gamble. Menurut mereka sesuatu bisa didefinisikan sebagai Komunikasi Massa 

jika mencakup: 

1. Komunikator dalam komunikasi massa mengandalkan peralatan modern 



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 diantara media 

tersebut. 

2. Komunikator dalam komunikasi massa dalam menyebarkan pesan-pesannya 

bermaksud mencoba berbagai pengerian dengan jutaan orang yang tidak 

saling kenal atau mengetahui satu sama lain. Anonimitas audience dalam 

komunikasi massa inilah yang membedakan pula dengan jenis komunikasi 

yang lain. Bahkan pengirim dan penerima pesan tidak saling mengenal satu 

sama lain. 

3. Pesan adalah publik. Artinya bahwa pesan ini dapat diterima oleh banyak 

orang. Karena itu diartikan milik publik. 

4. Sebagai sumber, komunikator massa biasanya organisasi formal seperti 

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

berasal dari seseorang, tetapi lembaga. Lembaga inipun biasanya berorientasi 

pada keuntungan bukan organisasi suka rela atau nirlaba.  

5. Komunikasi massa dikontrol oleh gatekeeper (pentapis infonnasi). Artinya, 

pesan-pesan yang disebarkan atau dipancarkan dikontrol oleh sejumlah 

individu dalam lembaga tersebut sebelum disiarkan lewat media massa. Ini 

berbeda dengan komunikasi antar pribadi, kelompok atau publik dimana yang 

mengontrol tidak oleh sejumlah individu.  Beberapa individu dalam 

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 

gatekeeper. 

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

komunikasi lain, umpan balik bisa bersifat langsung dilakukan, tetapi 

komunikasi yang dilakukan lewat surat kabar tidak bisa langsung dilakukan 

alias delayed. (Nurudin, 2003:7-8) 

E.1.2 Ciri-dri Komunikasi Massa 

1. Komunikator dalam komunikasi massa melembaga. Artinya, gabungan antar 

berbagai macam unsur dan bekerja satu sama lain dalam sebuah lembaga. 

2. Komunikan dalam komunikasi Massa bersifat Heterogen. Yang dimaksud 

heterogen atau beragam disini misalnya beragam pendidikan,  umur, jenis  

kelamin,  status  sosial, ekonomi, dan lain-lain. 

3. Pesannya bersifat umum. Pesan-pesan dalm komunikasi massa itu tidak 

ditujukan kepada satu orang atau satu kelompok masyarakat tertentu. 

4. Komunikasinya berlangsung satu arah 

5. Komunikasi massa menimbulkan keserempakan. Serempak disini berarti 

khalayak bisa menikmati media massa tersebut hampir bersamaan. 

6. Komunikasi massa mengandalkan peralatan teknis. Peralatan teknis yang 

dimaksud misalnya permancar untuk media elektronik. 

7. Komunikasi massa dikontrol oleh gatekeeper. Gatekeeper ini berfungsi 

sebagai orang yang ikut menambah atau mengurangi, menyederhanakan, 

mengemas agar semua informasi yang disebarkan lebih mudah dipahami. 

(Nurudin, 2003:63). 



E.1.3  Fungsi Komunikasi Massa 

Fungsi komunikasi massa menurut Alexis S Tan, yaitu: 

1. Memberi informasi (mempelajari ancaman dan peluang, memahami 

lingkungan, menguji kenyataan, meraih keputusan) 

2. Mendidik (memperoleh pengetahuan dan ketrampilan yang berguna 

memfungsikan dirinya secara efektif dalam masyarakatnya, mempelajari 

nilai, tingkah laku dan aturan yang cocok agar diterima dalam 

masyarakatnya) 

3. Mempersuasi (memberi keputusan, mengadopsi nilai, tingkah laku dan aturan 

yang cocok agar diterima dalam masyarakatnya) 

4. Menyenangkan, memuaskan kebutuhan komunikasi (menggembirakan, 

mengendorkan urat syaraf, menghibur, mengalihkan perhatian dari masalah 

yang dihadapi). (Nurudin, 2003:16-30) 

Jadi agar informasi dapat diterima oleh khalayak diperlukan media 

massa, untuk menyampaikan informasi tersebut. Dan jenis-jenis komunikasi 

massa antara lain surat kabar, koran, radio, televisi, dan lain-lain. 

E.2 Televisi Sebagai Media Massa  

E.2.1 Pengertian Televisi 

Televisi berasal dari dua kata yang berbeda asalnya, yaitu tele (bahasa 

Yunani) yang berarti jauh, dan visi (videre-bahasa latin) berarti penglihatan. 

Dengan demikian televisi yang dalam bahasa Inggrisnya television diartikan 

dengan melihat jauh. Melihat jauh disini diartikan dengan gambar dan suara 

yang diproduksi dari suatu tempat (studio televisi) dapat dilihat dari tempat 



“lain” melalui sebuah perangkat penerima. (Wahyudi, 1986:49) 

Televisi merupakan paduan audio dari segi penyiarannya (broadcast) dan 

video dari segi gambar bergeraknya (moving images). Para pemirsa tidak akan 

pernah mungkin menangkap siaran televisi, kalau tidak ada prinsip-prinsip radio 

yang mentransmisikannya, dan tidak mungkin melihat gambar-gambar yang 

bergerak atau hidup, jika tidak ada unsur-unsur film yang 

memvisualisasikannya, jadi paduan audio dan video. 

Yang dimaksudkan dengan televisi disini ialah televisi siaran (television 

broadcast) yang merupakan media dari jaringan komunikasi massa dengan ciri-

ciri yang dimiliki komunikasi massa sebagaimana yang diuraikan dimuka, yakni: 

berlangsung   satu arah, komunikatornya melembaga, pesannya bersifat    umum, 

sasarannya menimbulkan keserempakan dan komunikannya heterogen (Effendy, 

1993:21) 

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. 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, 1993:122). 

Televisi sebagai media massa elektronik adalah televisi siaran (television 

broadcast) yang merupakan media darijaringan komunikasi dengan ciri-ciri yang 

dimiliki komunikasi massa, yakni berlangsung satu arah, komunikatomya 

melembaga, pesannya bersifat umum, sasarannya menimbulkan keserempakan, 

dan komunikannya heterogen. Televisi mempunyai 3 fungsi yaitu: ( Effendy, 

1993 :24-25) 

1. Fungsi Penerangan 

Televisi dianggap sebagai media yang mampu menyiarkan informasi yang 

amat memuaskan. Karena televisi dapat menyajikan progam yang 

ditayangkan secara langsung pada saat itu juga serta menyiarkan informasi 

apa adanya yang kesemuanya realistis. 

2. Fungsi Pendidikan 

Sebagai media komunikasi massa, televisi merupakan sarana yang ampuh 

untuk menyiarkan acara pendidikan kepada khalayak yang jumlahnya begitu 

banyak secara simultan. Selain itu televisi juga menyiarkan berbagai acara 

yang secara implisit mengandung pendidikan. 



3. Fungsi Hiburan 

Di kebanyakan negara, terutama yang masyarakatnya bersifat agraris, fungsi 

hiburan yang melekat pada televisi siaran tampaknya dominan. Sebagian 

besar dari alokasi waktu masa siaran diisi oleh acara-acara hiburan. Hal ini 

dapat dimengerti, oleh karena pada layar televisi dapat ditampilkan gambar 

bidup beserta suaranya bagaikan kenyataan, dan dapat dinikmati di rumah 

oleh seluruh keluarga, serta dapat dinikmati oleh khalayak yang tidak 

mengerti bahasa asing, bahkan yang tuna aksara. 

E.2.2  Karakteristik media televisi 

Ciri-ciri televisi menurut A. Phiggins dalam Amri Amir (l 982:46) antara 

lain: 

a. Para penonton dapat melihat dan mendengar, sesuatu peristiwa atau kejadian 

yang sedang berlangsung, dengan demikian dapat dilihat secara terus 

menerus. 

b. Televisi melakukan komunikasi langsung dan akrab (directy and 

intimately), sebab penonton televisi hanya terdiri dari beberapa orang saja. 

Jadi para penonton TV seolah-olah berhadapan langsung dengan kejadian, 

didalam kamar duduknya sendiri. 

c. Layar televisi adalah sedemikian kecilnya, sehingga tidak mungkin 

menunjukkan seluruh situasi, seperti didalam layar film dan karena itu yang 

dijadikan pokok pertunjukkan ialah close up. 

E.2.3  Kekurangan dan kelebihan televisi 

Menurut Kuswandi (1996:23) kekurangan atau kelebihan televisi 



dibandingkan dengan media massa lain antara lain: 

a. Menguasai jarak dan ruang karena teknologi televisi telah menggunakan 

elektromagnetik, kabel dan fiber yang dipancarkan (transmisi) melalui 

satelit. 

b. Sasaran yang dicapai untuk menjangkau massa, cukup besar. 

c. Nilai aktualitas terhadap suatu liputan atau pemberitaan, sangat cepat. 

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

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

e. Informasi atau berita-berita yang disampaikan lebih singkat, jelas  dan  

sistematis,   sebingga  pemirsa  tidak perlu  lagi mempelajari isi pesan dalam 

menangkap siaran televisi.\ 

Sedangkan kekurangan televisi  menurut  Kuswandi  (1996:23) 

dibandingkan media massa lain adalah: 

a. Karena bersifat "transitory" maka isi pesannya tidak dapat di memori oleh 

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

bentuk klipingan koran). 

b. Media televisi terikat oleh waktu tontonan, sedangkan media cetak dapat 

dibaca kapan saja dan dimana saja. 

c. 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. 



d. Pengaruh televisi lebih cenderung menyentuh aspek psikologis massa, 

sedangkan media cetak lebih mengandalkan efek rasionalitas. 

E.3  Format Acara Televisi 

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

diantaranya adalah:  

a. Fiksi (drama) 

Adalah sebuah format acara televisi yang diproduksi dan diciptakan melalui proses 

imajinasi kreatif dari kisah-kisah drama atau fiksi yang direkayasa dan kreasi ulang, 

format yang digunakan merupakan interpetasi kisah kehidupan yang diwujudkan 

dalam suatu tuntutan cerota 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. 

 

b. Non fiksi 

Adalah sebuah format acara televisi yang diproduksi dan dicipta melalui proses 

pengolahan imajinasi kreatif dan realitas kehidupan sehari-hari tanpa haras 

menginterprestasi ulang dan tanpa haras 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, Reality show dan Variety show. 

c. 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. 

E.4.  Reality Show di Televisi 

Menurut John Vivian (2005) dalam bukunya “The Media of Mass 

Communication” bahwa Reality Show adalah progam acara yang dibintangi oleh orang-

orang yang bukan aktor atau aktris, tetapi walaupun demikian progam acara tersebut 

masih diatur oleh skenario yang ditulis oleh produser. 

Reality show adalah suatu acara yang rnenampilkan realita kehidupan seseorang 

yang bukan selebriti (orang awam), lalu disiarkan melalui jaringan TV. sehingga 

bisadilihat masyarakat. Reality show tak sekedar mengekspose kehidupan orang, 

tetapijuga ajang kompetisi, bahkan menjahili orang. (Widyaningrum dan 

Christiastuti,Agustus, 2004). Reality show secara istilah berarti pertunjukan yang asli 

(real), keseharian, kehidupan masyarakat apaadanya. yaitu realita dari masyarakat ( 

Motulz Media Center, Mei, 2005). Dalam penyajiannya acara reality show terbagi 

menjadi 3 jenis, yaitu Docusoap (documenter dan soap opera) yaitu gabungan rekaman 

asli dan plot. Disini penonton dan kamera menjadi pengamat pasif dalam mengikuti 

orang-orang yang sedang menjalani kegiatan sehari-hari mereka. baik yang professional 

maupun pribadi. Dalam hal ini produser menciptakan plot sehingga enak ditonton 

olehpemirsa. Para km dalam proses editing menggabungkan setiap kejadian sesuai 

dengan yang mereka inginkan sehingga akhirnya terbentuk cerita berdurasi tiga puluh 

menit tiap episode. Hidden Camera yaitu sebuah kamera tersembunyi merekam orang-



orang dalam situasi yang sudah di-set. Contohnya: spontan, ngacir, dan lain-lain. 

Reality game show yaitu sejumlah kontestan yang direkam secara intensif dalam 

suatulingkungan khusus guna bersaing memperebutkan hadiah. Fokus dari acara ini 

para kontestan menjalani kontes dengan tipu muslihat sampai reaksi yang menang dan 

kalah. Contohnya: Survivot, Penghuni terakhir, American idol, dan lain-lain.  

Acara televisi yang menyajikan realitas kebidupan sehari-hari. Adegan-adegan 

dalam acara tersebut memperlihatkan serangkaian kejadian nyata tanpa direkaya 

terlebih dahulu. Para pemain umumnya khalayak biasa. Genre ini sering dianggap 

sebagai dokumenter. Namun, pada perkembangannya, banyak acara bertajuk reality 

show yang menampilkan kenyataan yang dimodifikasi, dengan cara mengikutsertakan 

partisipan untuk memancing reaksi tertentu, atau bahkan dengan alur cerita yang telah 

diatur terlebih dahulu http:/scribd.co.id/beberapadefinisi/realityshow  

E.5  Audience Televisi 

Tidak bisa dipungkiri, audience yang dimaksud dalam komunikasi massa ini 

sangat beragam, dari jutaan penonton televisi, ribuan pembaca buku atau ratusan 

pembaca jurnal ilmiah. Masing-masing audience ini berbeda satu sama lain. Mereka 

berbeda dalam cara berpakaian, berpikir, menanggapi pesan yang diterimanya, 

pengalaman dan orientasi hidupnya. Tetapi masing-masing individu ini juga bisa saling 

mereaksi satu sama lain terhadap pesan yang diterimanya. (Nurudin,2003:96) 

Menurut Hiebert dan kawan-kawan dalam Nurudin (2003:96-97) kharakteristik 

audiences antara lain: 

a. Audience cenderung berisi individu-individu yang condong untuk berbagi 

pengalaman dan dipengaruhi oleh hubungan sosial diantara mereka. Individu-



individu tersebut memilih produk media yang mereka gunakan berdasarkan seleksi 

kesadaran. 

 

b. Audience cenderung besar. 

Luas disini berarti tersebar keberbagai 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. 

Tetapi, perbedaan ini bukan sesuatu yang prinsip. Jadi tak ada ukuran pasti tentang 

luasnya audience itu. 

c. Audience cenderung heterogen. 

Mereka berasal dari berbagai lapisan dan kategori sosial. Beberapa media 

tertentu punya sasaran, tetapi heterogenitasnya juga tetap ada. 

d. Audience cenderung anonim. 

Yakni tidak mengenal satu sama lain. Bagaimana mungkin audience bisa 

mengenal khalayak televisi yang jumlahnya jutaan? Tidak mengenal ini tidak 

ditekankan satu kasus per satu kasus tetapi meliputi semua audience. 

e. Audience secara fisik dipisahkan dari komunikator. 

Anda berada di Yogyakarta yang sedang menikmati acara stasiun televisi 

yang disiarkan dari Jakarta. Bukankah ia dipisahkan dengan jarak ratusan kilometer? 

Dapat juga dikatakan audience dipisahkan oleh ruang dan waktu. 

Menurut McQuail (1989:201) hakikat dualitas audiens merupakan kolektivitas 

yang terbentuk baik sebagai tanggapan terhadap isi media dan didefinisikan berdasarkan 



perhatian pada isi media itu (audiens aktif) maupun sesuatu yang sudah ada dalam 

kehidupan sosial dan kemuudian dilayani oleh profesi dalam media tertentu (audiens 

pasif). 

Dalam perspektif kritis, media dipandang bersikap manupilatif terhadap 

masyarakat. Oleh karenanya media dinilai berpengaruh kuat terhadap masyarakat dan 

bahkan bentukan audiens sebagiannya merupakan hasil bentukan dari media dan bukan 

merupakan entitas yang telah ada sebelumnya. Pengaruh atau lebih tepatnya dampak 

media, bahkan bersifat massif, menciptakan individu-individu menjadi bagian dari 

massa yang pasif. 

Audiens media atau khalayak media merupakan komunikan media massa (mass 

audience). K. Avery menggolongkan audiens media menjadi: 

a. Selective attention 

Golongan ini yang termasuk mau menerima pesan-pesan dari media tetapi 

hanya diminati saja. 

b. Selective perseption 

Yang termasuk dalam golongan ini adalah mereka yang berbeda persepsinya 

dalam menanggapi suatu pesan media. 

c. Selective retention 

Golongan yang hanya mau mengingat apa yang perlu diingat saja teratama 

kalau erat kaitannya dengan kepentingan mereka (skripsi Dwi Juni S. 2008:12). 

E.6  Motif 

Motif merupakan suatu kecenderungan untuk melakukan aktivtas yang berasal 

dari dorongan dalam diri (drive) dan diakhiri dengan penyesuaian diri dimana 



penyesuaian ini dikatakan untuk memuaskan motif. Menurat Mcquail dan kawan-

kawan, kebutuhan berasal dari pengalaman sosial dan media massa terkadang dapat 

membantu membangkitkan khalayak terhadap kesadaran akan kebutuhan tertentu yang 

berhubungan dengan situasi sosialnya informasi atau hiburan bukan sesuatu yang 

dibutuhkan oleh seseorang mlainkan sebagai sesuatu yang digunakan untuk memuaskan 

susatu kebutuhan atau hasrat pribadi yang dalam. Motif timbul karena adanya motivasi. 

Motivasi adalah pernyataan diri dalam berupa gerakan yang sering muncul sebelum 

bertingkah laku, hubungan motivasi dan tingka laku berdekatan. Konsep motivasi yang 

berhubungan dengan tingkah laku seseorang dapat diklasifikasikan sebagai berikut: 

1. Seseorang yang senang terhadap sesuatu apabila ia mempetahankan rasa senangnya 

maka akan termotivasi untuk melakukan kegiatan itu 

2. Apabila orang merasa yakin mampu menghadapi tantangan maka biasanya orang 

akan terdorong melakukan kegiatan itu. 

Sumber utama muncunya motif adalah dari rangsangan stimulus perbedaan 

situasi sekarang dan situasi yang akan datang, sehingga tanda perubahan tersebut 

tampak pada adanya perbedaan afektif saat munculnya motif dan saat usaha pencapaian 

yang diharapkan. Motif merupakan suatu pengertian yang melingkupi semua penggerak, 

alasan-alasan atau dorongan-dorongan dalam diri manusia yang menyebabkan ia 

berbuat sesuatu (Gerungan, 1996:140). 

Menurut Me. Quail, Blummer dan Brown, motif dibagi menjadi:  

1. Motif Informasi (Surveillance), yaitu motif yang memenuhi kebutuhan akan 

informasi tentan lingkungan sekitar, aksplorasi realitas. Motif yang berhubungan 

dengan fungsi Surveillance ini meliputi: 



a. Mencari berita tentang peristiwa dan kondisi yang berkaitan dengan lingkungan 

terdekat, masyarakat dan dunia. 

b. Membantu dan menjaga nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. 

c. Mencari bimbingan yang menyangkut hubungan praktis, pendapat dan hal-hal 

yang berkaitan dengan penentuan pilihan. 

2. Motif Identitas Personal (Personal Identity), yaitu motif yang mendorong seseorang 

dalam menggunakan media untuk memperkuat atau menonjolkan sesuatu yang 

penting dalam hidup atau situasi khalayak itu sendiri. Motif ini meliputi: 

a. Memenuhi penunjang nilai-nilai pribadi. 

b. Menemukan model perilaku. 

c. Mengidentifikasikan diri dengan nilai-nilai lain dalam media. 

d. Meningkatkan pemahaman tentang diri sendiri. 

 

3. Motif Integrasi  (Personal Relationship), yaitu motif yang mendorong   seseorang 

untuk menggunakan media demi kelangsungan hubungannya dengan orang lain.  

Motif ini meliputi: 

a. Memperoleh pengetahuan tentang keadaan orang lain (empati sosial). 

b. Mengidentifikasikan diri dengan orang lain dan meningkatkan rasa memiliki. 

c. Menemukan bahan percakapan dan interaksi sosial. 

d. Memperoleh teman selain dari manusia sebagai teman belajar. 

e. Membantu menjalankan peran sosial. 

f. Memungkinkan seseorang untuk menghubungi sanak keluarga, teman, dan 

masyarakat. 



4. Motif Hiburan (Diversion), yaitu kebutuhan akan pelepasan dari ketegangan dan 

kebutuhan akan hiburan. Motif yang berhubungan dengan fungsi diversi antara lain: 

a. Melepaskan diri atau terpisah dari permasalahan. 

b. Bersantai. 

c. Memperoleh kenikmaan jiwa estetis. 

d. Mengisi waktu. 

e. Penyaluran Emosi. 

f. Membangkitkan gairah seks. 

Jadi menurut berbagai definisi motif dapat disederhanakan bahwa motif adalah 

alasan yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu sehingga dapat memenuhi 

kebutuhannya. 

Motif-motif menonton televisi berpegang pada asumsi teori uses and 

gratification. Teori ini merupakan pergeseran dari tujuan komunikator ke tujuan ke 

komunikan. Teori ini menentukan fungsi komunikasi massa dalam melayani khalayak. 

Teori uses and gratifications menunjukkan bahwa yang menjadi permasalahan utama 

bukanlah bagaimana media mengubah sikap dan perilaku khalayak, tetapi bagaiman 

media memenuhi kebutuhan pribadi dan sosial khalayak. Jadi, bobotnya ialah pada 

khalayak yang aktif, yang sengaja menggunakan media untuk mencapai tujuan khusus 

(Effendy, 2003 : 289). Dalam asumsi ini menurut blummer (1979) tersirat pengertian 

bahwa komunikasi berguna (utility), konsumsi media diarahkan oleh motif 

(intentionality), dan perilaku media mencerminkan kepentingan dan preferensi 

(selectivity), dan bahwa khalayak sebenamya kepala batu (stobborn) (Rahmat, 2005:65) 

Helbert Blumer dan Elihu Katz adalah orang pertama yang mengenalkan teori 



ini. Teori kegunaan dan kepuasan ini dikenalkan pada tahun 1974 dalam bukunya The 

Uses and Gratification of Mass Communication: Current Perspcective on Gratication 

Research. Teori Uses and Gratification milik Blumer dan Katz ini mengatakan bahwa 

pengguna media memainkan peran aktif untuk memilih dan menggunakan media 

tersebut. Dengan kata lain pengguna media itu adalah pihak yang aktif dahn proses 

komunikasi. Pengguna media berusaha untuk mencari sumber media yang paling baik di 

dalam usah memenuhi kebutuhannya. Artinya, teori Uses and Gratification 

mengasumsikan bahwa pengguna mempunyai pilihan aktematif untuk memuaskan 

kebutuhannya. (Nurudin, 2003:181) 

Untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan tersebut orang lalu memilih, media 

apa yang hendak digunakan, kemudian juga memilih pedan apa (acara, rubrik, berita) 

yang hendak “dinikmati”. Tindakan memilih atau menggunakan tersebut dilakukan 

karena orang mengharapkan kepuasan atau tepenuhinya keinginan.(Hamidi, 2007: 77) 

Di dalam pendekatan teori ini menempatkan bahwa khalayak mempunyai 

kebutuhan-kebutuhan atau dorongan-dorongan tertentu yang dipuaskan dengan 

menggunakan, baik sumberdaya media maupun non media. Teori ini digunakan, karena 

acara "Uya emang Kuya" dapat memenuhi kebutuhan seseorang terhadap media massa. 

Baik itu kebutuhan akan bagaimana memperoleh pengetahuan, kebutuhan akan 

pelepasan atau hiburan, kebutuhan untuk kegunaan sosial, dan kebutuhan untuk 

penarikan diri dari masyarakat atau relaksasi. Karena disini bukan media yang berperan 

aktif, melainkan khalayak aktif menggunakan media untuk memenuhi kebutuhan-

kebutuhan untuk tujuan tertentu yang motimya masing-masing orang berbeda dalam 

menonton acara "Uya emang Kuya". 



 



F. Metode Penelitian 

F.1 Pendekatan Penelitian 

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian 

kualtitatif yaitu penelitian yang dimaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang 

dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan gambar, 

dan lain lain. (Moleong, 2010:6) 

Jadi penelitian deskriptif kualitatif, data yang dikumpulkan berupa kata-kata, 

gambar, dan bukan angka-angka. Dengan demikian, laporan penelitian akan berisi 

kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut. Data tersebut 

mungkin berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, foto, videotape, dokumen 

pribadi, catatan atau memo, dan dokumen resmi lainnya.(Moleong, 2010:11) 

 

F.2 Fokus Penelitian 

Penelitian ini difokuskan pada motif pelajar, alasan yang mendasari pelajar SMA 

dalam menonton tayangan Uya emang Kuya yang meliputi motif informasi, motif 

identitas personal, motif integrasi, dan motif hiburan. 

 

F.3 Lokasi Penelitian 

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil lokasi di SMA Negeri 5 Kediri. Karena 

lokasinya di daerah pinggir kota yang jauh dari pusat hiburan sehingga mereka lebih 

memilih media televisi sebagai media hiburan. Serta peneliti sebagai alamamater SMA 

Negeri 5 Kediri, sehingga peneliti lebih mudah melakukan penelitian di tempat tersebut. 

 

F.4 Subyek Penelitian 

Subyek penelitian adalah para responden atau informan yang memberi data atau 



informasi kepada peneliti. Orang yang diteliti dikatakan sebagai subjek dalam hal ini 

karena merekalah yang memberi informasi. Cara pengambilan subyek dari penelitian ini 

menggunakan teknik Purposive sampling, Menurut Patton, teknik ini digunakan sebagai 

strategi apabila seseorang ingin mempelajari sesuatu datang untuk memahami sesuatu 

kasus-kasus terpilih tertentu tanpa perlu untuk menggeneralisasikan pada kasus demikian. 

Teknik Purposive sampling mencakup orang-orang yang diseleksi atas dasar kriteria 

tertentu yang dibuat peneliti berdasarkan tujuan penelitian (Kriyantoro,2006:154). 

Adapun yang menjadi subyek penelitian dalam penelitian ini adalah siswa dan siswi 

dari SMA Negeri 5 Kediri. Adapun kriteria yang digunakan adalah: 

1. Siswa kelas XI ( Berdasarkan dari data di sekolah ada 251 siswa ) 

2. Menonton Uya emang Kuya > 3 kali seminggu (Berdasarkan pra survey yang 

dilakukan diperoleh  175  siswa yang menonton tayangan Uya emang Kuya lebih 

dari 3 kali seminggu) 

3. Siswa yang terlibat organisai intra sekolah (Berdasarkan pra survey yang dilakukan 

diperoleh 43 siswa yang terlibat dalam organisasi intra sekolah) 

4. Siswa yang bersedia diwawancarai sebagai informan (Setelah dilakukan penelitian 

dan siswa yang memenuhi syarat sebagai informan berjumlah 10 siswa) 

 

F.5 Sumber Data 

Dalam penelitian ini jenis dan sumber data yang digunakan adalah: 

1. Data Primer merupakan data yang didapat dari sumber informan pertama yaitu 

individu atau perseorangan seperti hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti. Ini 

diperoleh melalui wawancara dengan siswa dan siswi yang dianggap tahu mengenai 

masalah dalam penelitian. Data primer ini berupa antara lain: 



a. Catatan hasil wawancara 

b. Data-data mengenai informan 

2. Data Sekunder merupakan data primer yang sudah diolah lebih lanjut dan disajikan 

oleh pihak pengumpul data primer atau pihak lain misalnya dalam bentuk tabel-tabel 

atau diagram-diagram. Data ini digunakan untuk mendukung infomasi primer yang 

diperoleh baik dari dokumen, maupun dari observasi langsung ke lapangan. Data ini 

dapat diperoleh dari arsip-arsip atau dokumen-dokumen yang ada terutama berkenaan 

dengan arsip-arsip laporan, buku-buku literatur, majalah, internet dan lain-lain yang 

menunjang 

 



F.6 Teknik Pengumpulan Data 

a) Wawancara (Interview): 

Wawancara atau interview adalah sebuah dialog yang dilakukan pewawancara 

(interviewer) untuk memperoleh informasi dari terwawancara. Pada cara ini, 

menggunakan pola wawancara terpimpin, yaitu wawancara yang dilakukan oleh 

pewawancara dengan membawa sederetan pertanyaan lengkap dan terperinci seperti 

yang dimaksud dalam wawancara terstruktur (Arikunto, 1998:146). Jadi, peneliti 

akan mewawancarai responden yang telah terpilih dengan panduan draft wawancara 

untuk mengetahui motif apa saja yang mendorong para pelajar dalam menonton 

tayangan Uya emang Kuya. Draft sebagai acuan tersebut sewaktu-waktu dapat 

berkembang, dan bukan menjadi patokan dalam proses wawancara. 

b) Dokumentasi 

Teknik Dokumentasi adalah pengumpulan data menggunakan dokumen sebagai 

sumber data yang ada kaitannya dengan penelitian. Dokumen yang sudah lama 

digunakan dalam penelitian sebagai sumber data, karena dalam banyak hal, dokumen 

sebagai sumber data dimanfaatakan untuk menguji, menafsirkan, bahkan untuk 

meramalkan. (Moleong, 2010:217). Dokumentasi yang akan peniliti ambil dalam 

penelitian ini adalah foto para responden, foto ketika proses wawancara, foto para 

responden ketika menonton tayangan Uya emang Kuya. 

F.7 Teknik Analisa Data 

Tehnik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan 

analisa model interaktif yang dikemukakan oleh Milles dan Haberman merupakan alat 

analisis yang terdiri dari tiga kompenen, yaitu reduksi data (data reduction), penyajian 



data (data display), dan penarikan serta pengujian kesimpulan (drawing and veryfying 

conclusions) (Punch dalam Pawito, 2007: 104), yang ketiga komponen tersebut saling 

berhubungan antara yang satu dengan yang lainnya. Reduksi data merupakan upaya 

penyelidik dalam melakukan pemeriksaan data dengan beberapa kegiatan. Penyajian data 

merupakan kegiatan yang dijalankan dengan mengkelompokan data. Pada penarikan dan 

pengujian kesimpulan, penguji menggunakan metode induktif dengan 

mempertimbangkan berbagai pola data yang ada atau kecenderungan dari penyajian data 

yang telah dibuat. (Machmud^2011:25-26) 

F.8 Teknik Keabsahan Data 

Untuk menetapkan keabsahan data (Trust Worthiness) data diperlukan teknik 

pemeriksaan keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 

Trianggulasi yang memanfaatkan penggunaan sumber lain, yaitu dengan membandingkan 

dan mengecek derajat kepercayaan derajat kepercayaan terhadap informasi yang 

diperoleh melalui beberapa sumber dengan metode yang sama (Trianggulasi metode). 

(Lexy. J. Moleong, 2010 : 330) 

 


