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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Perkembangan media komunikasi modern dewasa ini, telah 

memungkinkan orang di seluruh dunia untuk dapat saling berkomunikasi. Hal 

ini dimungkinkan karena adanya berbagai media yang dapat digunakan sebagai 

sarana penyampaian pesan, Salah satunya adalah televisi. Televisi adalah 

media yang paling luas dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia (Nilson Media 

Research, 2004). Kehadiran televisi seolah-olah telah menjadi bagian dari 

anggota keluarga di kalangan masyarakat kita, selain itu televisi juga 

merupakan media yang mampu memenuhi kebutuhan dan keinginan 

masyarakat pada saat sekarang.  

Televisi sebagai salah satu media massa setelah media cetak dan radio 

yang memberikan warna baru dalam kehidupan masyarakat, televisi 

mempunyai banyak kelebihan dibandingkan dengan media massa lainnya 

karena televisi mampu menyampaikan pesan-pesan dengan gambar dan suara 

secara bersamaan dan televisi disiarkan secara langsung dan mampu 

menjangkau masyarakat luas. Televisi mampu memberikan hiburan bagi 

masyarakat, sehingga televisi mampu menggeser radio, bioskop, majalah, dan 

buku sebagai tempat untuk membuang waktu demi untuk menyaksikan acara 

yang disenanginya. Televisi dapat menciptakan suasana tertentu yaitu para 

pemirsanya dapat melihat sambil duduk santai tanpa kesengajaan untuk 
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menyaksikannya, sehingga penyampaian isi pesan seolah-olah langsung antara 

komunikator dengan komunikan (Skornis, 1965). Tidak mengherankan jika 

kemudian televisi menjadi media primadona di kalangan masyarakat. Sebagai 

primadona, televisi mampu mempengaruhi perilaku dan pola pikir secara 

langsung atau tidak langsung dalam kehidupan masyarakat, yang terkadang 

tidak disadari oleh mayarakat. 

Setiap harinya televisi menyediakan banyak program acara yang bertujuan 

untuk menarik minat para penontonnya mulai dari anak kecil hingga orang 

dewasa, program acara yang di sediakan pun bermacam-macam pula, mulai 

dari berita, reality show, acara musik, sinetron, kuis dan games show, film 

anak-anak hingga infotainment. Namun, program acara televisi yang paling 

mendominasi saat ini adalah infotainment. Hampir setiap stasiun televisi 

swasta mempunyai program acara infotainment. Setiap stasiun televisi 

berlomba-lomba untuk mengemas program infotainment semenarik mungkin 

yang bertujuan untuk menarik audiens dan pengiklan sebanyak-banyaknya .  

Infotainment pada dasarnya adalah program acara televisi yang lebih 

cenderung pada pemberitaan tentang kehidupan para selebritis dan orang-orang 

terkenal yang dikemas dalam bentuk hiburan. Infotainment adalah salah satu 

bentuk berita keras karena informasinya yang harus segera ditayangkan. 

Dewasa ini, infotainment disajikan dalam program berita sendiri yang terpisah 

dan khusus menampilkan berita-berita mengenai kehidupan selebritis. Setiap 

tayangan infotainment dibawakan dengan beragam penyampain yang unik dan 

menarik.    
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Infotainment di Indonesia di mulai pada tahun 1993, diawali dengan 

munculnya tayangan Buletin Sinetron, disusul Kabar-Kabari (1996) dan Cek & 

Ricek (1997) kemudian bermunculan tayangan infotainment-infotainment 

lainnya. Bisa dikatakan RCTI adalah pelopor kemunculan tayangan 

infotainment di televisi, saat ini sudah ada beberapa stasiun televisi swasta 

yang menayangkan tayangan infotainment dengan ragam kemasan dan 

penamaan masing-masing, diantaranya adalah RCTI (Go Spot, Intens, Cek & 

Ricek, Silet, Kabar-Kabari), SCTV (Was-was, Halo Selebriti, Status Selebriti), 

Indosiar (Kiss), Trans Tv (Insert Pagi, Insert Siang, Insert Investigasi 

Selebriti), Global TV (Obsesi, Fokus Selebriti). Infotainment yang ditayangkan 

beberapa stasiun televisi tersebut rata-rata memiliki durasi penayangan antara 

30-60 menit dengan jam tayangnya mulai pagi, siang dan sore hari. Materi 

yang disampaikan dalam infotainment mencakup tentang kehidupan selebriti 

atau public figure, mulai dari karier hingga hal-hal yang bersifat pribadi, 

seperti pernikahan, perceraian hingga perselingkuhan. Menurut pantauan dari 

Komisi Penyiaran Indonesia, menunjukkan bahwa dalam satu hari tayangan 

televisi, dapat menyajikan program infotainment selama kurang lebih 11-13 

jam, karena setiap tahunnya jumlah tayangan infotainment semakin meningkat.  

Program tayangan ini berkembang dengan cepat karena biaya produksinya 

yang murah, mudah dan disukai oleh audience. Oleh karena itu tayangan 

infotainment bisa tumbuh subur didunia pertelevisian Indonesia. Selain itu, 

infotainment pada dasarnya muncul karena adanya aspek komersialisme 

didalamnya, yaitu aspek laku tidaknya suatu media dipasaran yang mengarah 
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untuk laba dan privatisasi/kepentingan yang melibatkan beberapa institusi, 

sebut saja rumah produksi, lembaga survei penonton, biro iklan, atau 

perusahaan yang ingin mempromosikan barang dagangannya. Seperti yang 

dikatakan oleh Agus Maladi Irianto, Dosen UI bahwa dalam penayangannya, 

infotainment akan melibatkan kepentingan sejumlah institusi. Seperti 

kepentingan stasiun televisi, kepentingan rumah produksi, kepentingan biro 

iklan, kepentingan perusahaan pemasang iklan, serta kepentingan lembaga 

penentu survei penonton. Stasiun televisi tidak dapat berbuat banyak jika tidak 

mendapat produksi dari rumah produksi. Demikian juga rumah produksi, tidak 

dapat menjual hasil produksi jika tidak sesuai dengan kepentingan stasiun 

televisi. Televisi tidak dapat menayangkan infotainment, jika tidak mendapat 

dukungan sponsor atau pemasang iklan. Dukungan sponsor dan pemasang 

iklan dapat berjalan, jika tayangan tersebut mampu mengikat perhatian 

pemirsanya. 

Tayangan infotainment dinyatakan mampu mengikat perhatian 

pemirsanya, jika mendapat rekomendasi dari lembaga survei penonton tentang 

tinggi rendahnya (rating) sajian acara tersebut ditonton pemirsanya. Menurut 

sejumlah pengelolah program stasiun televisi, sajian tayangan infotainment 

oleh para pemasang iklan diasumsikan mempunyai segmen penonton yang 

jelas. Dengan segmen penonton yang jelas itulah, maka para pemasang iklan 

akan lebih terpikat untuk memasang iklan pada program tayangan 

infotainment. Hal ini dapat dibuktikan dengan membanjirnya para pemasang 

iklan. Dari 30-60 menit tayangan infotainment, 6 slot untuk iklan. Oleh karena 
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itu, jika diukur dari rating, infotainment merupakan andalan televisi yang 

berating tinggi dan mampu menyedot banyak iklan.  

Pada awal-awal kemunculannya, tayangan infotainment dikemas dengan 

obrolan-obrolan yang menyajikan rangkaian informasi tentang selebritis, 

kemudian kemasan berikut menjadi liputan khusus investigasi, yang setiap 

episodenya difokuskan untuk membahas isu tertentu, kemudian ada pula 

infotainment yang melakukan wawancara eksklusif dengan narasumber. Dalam 

hal pelaku yang membawakan acara (host/penyiar) pada tayangan 

infotainment, kebanyakan dipilih penyiar perempuan, karena sosok perempuan 

dapat mencerminkan seseorang yang suka bicara. Formatnya bisa terdiri dari 

satu penyiar, atau dua penyiar sehingga nuansa “gossip” bisa lebih terasa. 

Dalam membawakan acara, penyiar (host) tayangan infotainment memiliki 

gaya tersendiri, mulai dari gaya berbicara, gerak tubuhnya hingga saat 

mengucapkan kata pembuka yang biasanya menjadi ciri khas dari tayangan 

infotainment tersebut. Hal tersebut merupakan salah satu cara untuk menarik 

perhatian audience agar lebih tertarik untuk menonton tayangan infotainment 

tertentu, bahkan terkadang gaya mereka juga ditiru oleh para audience.  

Dilihat dari banyaknya ragam tayangan infotainment di televisi seperti 

yang telah tercantum diatas, dapat dilihat bahwa masing-masing stasiun televisi 

swasta berusaha untuk menyajikan program acara sesuai dengan kebutuhan 

penontonnya, karena pada umumnya penonton lebih tertarik untuk menonton 

program hiburan daripada pemberitaan politik dan kritik sosial terutama kaum 

wanita. Oleh karena itu, kebanyakan audience program infotainment umumnya 
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adalah kaum wanita umur 24 tahun keatas, dan kebanyakan didominasi oleh 

ibu rumah tangga yang hanya bekerja di dalam rumah, dan memiliki waktu 

luang untuk menonton infotainment lebih banyak. Hal itu merupakan alasan, 

mengapa infotainment mengambil segmen khusus audience yaitu wanita. 

Menurut Merdy Rumintjap, Secretary director Suara Perempuan Indonesia 

konstruksi pemirsa infotainment dibangun berdasarkan stereotipikasi terhadap 

sifat perempuan yang suka ngerumpi/gossip (“infotainment, Saluran Aspirasi 

Perempuan, 13 agustus 2008). Selain itu menurut Praktisi Televisi, Eric 

Tamalagi, menyatakan bahwa :  

“acara infotainment  yang ditujukan untuk perempuan itu menunjukkan 
bahwa penonton perempuan diperhitungkan dan dianggap potensial oleh 
stasiun televisi. Artinya, secara ekonomi penonton perempuan diproyeksikan 
dapat mendatangkan rating tinggi, dan dengan demikian acara tersebut 
mendatangkan banyak iklan”.  

 

Dengan kekuatan interaktifnya infotainment bisa dijumpai pada hampir 

semua televisi, bahkan mampu menyihir banyak audience. Karena jika 

memindah chanel pun, audience akan melihat tayangan yang sama. Bahkan 

tanpa disadari tayangan-tayangan tersebut pada akhirnya juga menyihir 

kehidupan kita, terutama kehidupan kaum wanita yang gemar menonton 

tayangan infotainment seperti ibu rumah tangga yang waktunya dihabiskan 

dirumah, efeknya adalah mulai dari perubahan gaya hidup yang terkadang 

mengikuti artis idolanya. Seperti penelitian yang pernah dilakukan oleh Lestari, 

mahasiswa IPB (2005) menunjukkan, penonton tayangan infotainment 

terbanyak 56% adalah wanita.  
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Wanita lebih menyukai tayangan yang bersifat emosional, seperti acara 

infotainment, karena dalam acara tersebut menyuguhkan kasus-kasus yang 

tengah dihadapi oleh orang ternama (selebritis). Wanita akan membicarakan 

kembali tayangan ini dengan teman wanita, seperti ibu rumah tangga yang 

biasanya membicarakannya dengan para tetangga, yang lebih dikenal dengan 

istilah “ngerumpi”, bahkan bukan tidak mungkin, jika mereka mengalami 

permasalahan yang sama dengan selebritis, maka mereka juga akan 

menyelesaikan dengan cara seperti selebritis yang mereka idolakan, seperti 

permasalahan dalam rumah tangga. 

Dalam menonton tayangan infotainment, para audience juga pasti 

memiliki motif-motif tertentu mengapa mereka memilih menonton tayangan 

infotainment dibandingkan menonton tayangan lainnya. Khususnya motif-

motif yang berkaitan dengan kebutuhan mereka. Motif tersebut bisa berupa 

motif untuk memperoleh informasi, motif untuk mendapatkan hiburan atau 

motif untuk melepaskan rasa tegang, dan motif-motif lainnya yang mendasari 

mengapa mereka menonton tayangan infotainment.  

Dari fenomena yang telah diuraikan diatas, maka peneliti mengambil judul 

“motif ibu rumah tangga dalam menonton tayangan infotainment di televisi”. 

B. Rumusan Masalah 

Dari uraian latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam penelitian 

ini adalah apa saja motif yang mendasari ibu rumah tangga dalam menonton 

tayangan infotainment di televisi? 
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C. Tujuan 

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui motif apa yang 

mendorong ibu rumah tangga dalam menonton tayangan infotainment di 

televisi. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Akademis 

a. Penelitian ini dapat memberikan manfaat untuk menambah pengetahuan 

ilmu komunikasi, khususnya yang berkaitan dengan teori Uses and 

Gratification, dan dapat menjadi referensi pada penelitian lebih lanjut. 

b. Dapat dijadikan sebagai masukan serta sumbangan pemikiran yang 

berkaitan dengan motif ibu rumah tangga dalam menyaksikan tayangan 

infotainment. 

2. Manfaat Praktis 

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat : 

a. Menambah wawasan masyarakat tentang tayangan infotainment di 

televisi. 

b. Menjadi acuan bagi institusi media televisi dalam meningkatkan kualitas 

tayangan yang disajikan khususnya tayangan infotainment. 

c.  Bagi peneliti, diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan dan 

pengetahuan peneliti. 
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E. Tinjauan Pustaka 

E.1 Pengertian & Proses Komunikasi Massa 

Dalam kehidupan sehari-hari manusia membutuhkan komunikasi 

untuk dapat menjalin sebuah hubungan. Karena dengan adanya 

komunikasi, seseorang dapat memperoleh suatu informasi yang 

diinginkan, komunikasi bisa didapat dari interaksi antarmanusia dan juga 

lingkungan sekitar. Akan tetapi, seiring perkembangan zaman  komunikasi 

juga dapat dilakukan dengan teknologi, disebut dengan teknologi 

komunikasi. Istilah komunikasi, berasal dari kata latin Communicare atau 

Communis yang berarti sama atau menjadikan milik bersama (Cherry 

dalam Stuart, 1983). Komunikasi bisa memiliki bermacam-macam arti, 

tergantung dari definisi-definisi yang dikemukakan oleh para pakar. 

Menurut Everett M. Rogers bersama D. Lawrence Kincaid (1981) 

“Komunikasi adalah suatu proses dimana dua orang atau lebih membentuk 

atau melakukan pertukaran informasi dengan satu sama lainnya, yang pada 

gilirannya akan tiba pada saling pengertian yang mendalam.” 

Louis Forsdale (1981), ahli komunikasi dan pendidikan 

mengatakan: 

“Communication is the process by which a system is established, 
maintained, and altered by means of shared signals that operate according 
to rules.”  

(komunikasi adalah suatu proses dimana suatu sistem dibentuk, 

dipelihara, dan diubah dengan tujuan bahwa sinyal-sinyal yang dikirimkan 

dan diterima dilakukan sesuai dengan aturan). 
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Sedangkan menurut Onong Uchjana Effendi, “Komunikasi adalah 

proses penyampaian pesan oleh seseorang kepada orang lain untuk 

memberitahu, mengubah sikap, pendapat, atau perilaku, baik secara lisan 

(langsung) ataupun tidak langsung (melalui media). 

Dari definisi-definisi yang dikemukan di atas, sedikit banyak dapat 

memberikan gambaran tentang arti dari komunikasi. Komunikasi sendiri 

memiliki beberapa konteks, salah satunya adalah komunikasi massa. 

Komunikasi massa memiliki banyak definisi seperti yang dikemukakan 

banyak ahli komunikasi, akan tetapi pada dasarnya komunikasi massa 

adalah komunikasi melalui media massa (media cetak dan elektronik) 

(Nurudin, 2007).  

Menurut Gerbner (1967) “Mass communication is the 

technologically and institutionally based production and distribution of the 

most broadly shared continous 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 individu). 

  Sedangkan menurut Bitnner, “Mass communication is messages 

communicated through a mass medium to a large number of people.” 

(komunikasi massa adalah pesan yang dikomunikasikan melalui media 

massa pada sejumlah orang besar). 

  Joseph A. Devito menampilkan definisinya mengenai komunikasi 

lebih tegas, yaitu Pertama, komunikasi massa adalah komunikasi yang 
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ditujukan kepada massa, kepada khalayak yang luar biasa banyaknya. Ini 

tidak berarti bahwa khalayak meliputi seluruh penduduk atau semua orang 

yang membaca atau semua orang yang menonton televisi; agaknya ini 

berarti bahwa khalayak itu besar dan pada umumnya agak sukar untuk 

didefinisikan. Kedua, komunikasi massa adalah komunikasi yang 

disalurkan oleh pemancar-pemancar yang audio dan /atau visual. 

Komunikasi massa barangkali akan lebih mudah dan lebih logis bila 

didefinisikan menurut bentuknya (televisi, radio, surat kabar, majalah, 

film, buku dan pita). 

  Dari beberapa definisi tentang komunikasi massa tersebut, 

Rakhmat merangkumnya menjadi lebih singkat, yakni: 

   “komunikasi massa adalah jenis komunikasi yang ditujukan 
kepada sejumlah khalayak yang tersebar, heterogen, dan anonim, melalui 
media cetak atau elektronik sehingga pesan yang sama dapat diterima 
secara serentak dan sesaat”. 
   
  Winarni (2003, 9-11) menjelaskan beberapa karakteristik 

komunikasi massa, yang dapat membedakannya dengan bentuk 

komunikasi lain, diantaranya :  

a. Komunikator terlembaga. 

 Pemilikan media massa bersifat lembaga, yayasan, organisasi yang 

mempunyai struktur dan penjelmaan tugas, fungsi serta misi tertentu. 

Biasanya dalam organisasi kepemilikan media terdapat gatekeeper 

(penjaga gawang). Fungsi gatekeeper biasanya dilakukan oleh editor 

(penyuting) yang berfungsi menyunting naskah supaya sesuai dengan 

misi organisasi, serta khalayak yang dituju. Jadi melalui fungsi 
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gatekeeping ini sebenarnya berbagai informasi atau peristiwa yang 

masuk ke meja redaksi yang bersifat primer akan diseleksi dan 

diperiksa yang kemudian diputuskan berdasarkan kebijakan redaksi 

untuk diterbitkan. 

b. Pesan bersifat umum. 

 Pesan komunikasi massa itu bersifat umum, universal, yaitu 

tentang berbagai hal yang terjadi di sekitar kita baik pada lingkup lokal, 

nasional, maupun internasional, yang patut diketahui masyarakat. Pesan 

terdiri dari dua aspek, yaitu: isi dan lambang untuk 

mengekspresikannya. Isi pesan bersifat umum yang patut diketahui 

masyarakat. Sedangkan lambang disesuaikan dengan media, untuk 

media radio menggunakan lambang bahasa lisan, surat kabar dengan 

bahasa tulisan dan ada juga gambar, dan pada film serta televisi yang 

diutamakan adalah lambang gambar. 

c. Komunikan anonim dan heterogen. 

 Komunikan dalam suatu komunikasi adalah khalayak yang bersifat 

heterogen dalam segi demografis (usia, jenis kelamin, pendidikan, 

tempat tinggal, dll), segi geografis (tempat asal, pemukimannya), segi 

psikologi (cara hidup tertentu tentang bagaimana seseorang menjalani 

hidupnya berdasarkan tingkat pendapatan atau pendidikannya). 

Komunikan juga bersifat anonim (tidak saling kenal), dimana jumlah 

keanggotaan komunikan sangat besar, namun pada satu waktu mereka 

memperoleh jenis pesan yang sama dari media massa tertentu. 
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d. Media massa menimbulkan keserempakan. 

 Keserempakan disini diartikan sebagai keserempakan pada pihak 

khalayak pada saat menerima pesan yang disebarkan. Karena pada 

waktu yang bersamaan secara serempak mereka akan memperoleh 

pesan yang sama dari media massa. 

e. Bersifat satu arah. 

  Komunikasi massa adalah komunikasi melalui media massa, 

karena melalui media massa maka komunikator dan komunikan tidak 

dapat melakukan kontak langsung. Komunikator aktif menyampaikan 

pesan kepada komunikan, sedangkan komunikan aktif menerima pesan. 

Komunikan tidak dapat melakukan arus balik kepada komunikatornya, 

oleh karena itu komunikasi massa bersifat satu arah.  

 Komunikasi massa pada dasarnya adalah menyiarkan, gagasan dan 

sikap. Dalam prakteknya komunikasi massa pasti membutuhkan proses, 

proses untuk menyampaikan pesan dari komunikator kepada 

komunikannya. Oleh karena itu, proses sangat penting dalam komunikasi 

massa. Proses merupakan suatu peristiwa yang berlangsung secara 

kontinyu, tidak diketahui kapan mulainya dan kapan akan berakhirnya. 

Proses tersebut dalam penerapannya atau operasionalisasinya memerlukan 

adanya komponen-komponen (elemen/unsur) yang dapat menunjang 

kelangsungan proses tersebut. Komunikasi adalah suatu proses, maka 

berlangsungnya komunikasi memerlukan komponen (Winarni, 2003:50). 
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Ada beberapa pandangan mengenai proses komunikasi massa dari para 

ahli, diantaranya adalah : 

  Wilbur Schramm (1971) mengatakan bahwa: untuk 

berlangsungnya suatu proses komunikasi, minimal diperlukan tiga 

komponen, yaitu Source-Massage-Destination atau komunikator-pesan-

komunikan. Apabila salah satu dari ketiga unsur tersebut tidak ada, maka 

komunikasi tidak dapat berlangsung, hal ini dikarenakan antara unsur satu 

dengan unsur lainnya saling berkaitan. Tetapi proses komunikasi juga 

memiliki satu unsur yang istimewa yaitu pengguna saluran, karena proses 

komunikasi massa pada hakekatnya merupakan proses pengoperan 

lambang-lambang yang berarti (mengandung arti atau makna) yang 

dilakukan melalui saluran-saluran (channel), biasanya dikenal dengan 

media cetak (press), media auditif (radio), media visual (gambar, lukisan) 

atau media audio visual (televisi dan film). Media sendiri diartikan sebagai 

saluran atau alat yang dapat digunakan untuk mencapai massa  (sejumlah 

orang yang jumlahnya tidak terbatas). 

 Wilbur Schramm, dalam (Morissan, 2010) juga mengembangkan 

suatu formula dalam menentukan “apa yang akan dipilih individu dari apa 

yang ditawarkan komunikasi massa”. Misalnya, apa yang dipilh orang 

untuk menghibur dirinya? apakah menonton televisi atau membaca 

majalah di rumah atau pergi keluar menonton bioskop bersama teman? 

Keputusan yang diberikan bergantung pada rumusan yang dikemukakan  

Schramm berikut : 



15 
 

 

 

 

 Schramm berusaha menegaskan bahwa audien media massa 

menilai tingkat hasil (level of reward) atau kepuasan (gratification) yang 

mereka harapkan dari media dan pesan yang disampaikan dengan cara 

membandingkan dengan banyaknya pengorbanan yang harus mereka 

berikan untuk mendapatkan hasil. Inti dari formula yang diciptakan 

Schramm adalah, bahwa seseorang akan menetukan tindakannya untuk 

berkomunikasi apabila disadari terdapat harapan atau keuntungan yang 

lebih besar dibandingkan usaha yang dilakukannya. 

   Selain dari komponen-komponen yang telah diuraikan diatas, ada 

juga model proses komunikasi efek terbatas yang diperkenalkan oleh 

Joseph Klaper. Dalam (Nurudin, 2007), Klaper menyatakan bahwa “ketika 

media menawarkan isi yang diberitakan ternyata hanya sedikit yang bisa 

mengubah pandangan dan perilaku audience”. Joseph Klaper dalam buku 

The Effect of Mass Comunication (1960) juga menunjukkan bahwa faktor 

psikologis dan sosial ikut berpengaruh dalam proses penerimaan pesan 

dari media massa. Ada dua alasan yang mengakibatkan terjadinya proses 

efek terbatas, yaitu : 

1. Rendahnya terpaan media massa, hal ini disebabkan pengelola televisi 

sering merasa yakin bahwa acara yang disiarkannya akan 

mempengaruhi audience. Asumsinya, dengan menonton, efek yang 

Hasil (reward) yang diharapkan 

Pilihan media =    Upaya yang dilakukan 
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ditimbulkan televisi begitu jelas dan nyata. Akan tetapi terkadang hal 

tersebut tidak sesuai dengan asumsi dari para pengelolah televisi. 

2. Perlawanan, perlawanan berasal dari individu sebagai audience 

komunikasi massa. Perlawanan menjadi salah satu “alat penyaring” 

yang akan ikut mempengaruhi penolakan pesan-pesan media massa. Ini 

artinya, perlawanan lebih kuat pengaruhnya dibandingkan dengan 

terpaan media massa itu sendiri. 

 Model efek terbatas dalam proses komunikasi massa menjelaskan 

bahwa, audience berada pada posisi sebagai pihak yang menentukan media 

yang dipilihnya sesuai dengan keinginan dan kebutuhannya. Oleh karena 

itu, audience adalah pihak yang aktif dalam menghadapi suatu media. 

Mereka tidak akan mudah terpengaruh oleh media massa, sehingga efek 

pesan yang disampaikan oleh media massa sangat kecil dalam mengubah 

perilaku audience. Hal ini dapat berarti bahwa media massa memang 

mempunyai perngaruh terhadap audience, tetapi media massa bukanlah 

satu-satunya penyebab dari perubahan perilaku audience.   

  Dari beberapa pandangan proses komunikasi menurut para ahli 

diatas dapat disimpulkan bahwa, proses komunikasi dpat berlangsung jika 

terdapat tiga kompanen penting yaitu komunikator, pesan dan komunikan. 

Akan tetapi dalam proses komunikasi massa ada satu komponen yang juga 

dianggap penting untuk berlangsungnya suatu komunikasi massa, yaitu 

saluran atau media, mulai dari media cetak, media visual atau media audio 

visual seperti televisi. Dan, dalam proses komunikasi massa, media massa 
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tidak akan selalu menjadi alat yang akan mempengaruhi audiens dalam 

memenuhi kebutuhannya. Karena audiens juga bisa mengambil keputusan 

sendiri untuk menentukan media yang mereka pilih sebagai salah satu cara 

dalam memenuhi kebutuhannya.  

E.2 Televisi Sebagai Medium Komunikasi Massa 

 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 bahas 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 (televisi set). 

  Perkembangan media komunikasi modern dewasa ini telah 

memungkinkan orang di seluruh dunia untuk dapat saling berkomunikasi 

hal ini dimungkinkan karena adanya berbagai media (channel) yang dapat 

digunakan sebagai sarana penyampaian pesan. Media penyiaran, yaitu 

radio dan televisi merupakan salah satu bentuk media massa yang efisien 

dalam mencapai audiennya dalam jumlah yang sangat banyak. Karenannya 

media penyiaran memegang peranan yang sangat penting dalam ilmu 

komunikasi pada umumnya dan khususnya ilmu komunikasi massa. 

(Morissan, 2008:13). Namun dalam persaingannya dengan media lainnya, 



18 
 

televisi dengan karakteristiknya memiliki kedudukan yang berbeda dengan 

media massa lainnya di kalangan masyarakat.  

 Saat ini bisa dikatakan bahwa televisi yang menjadi media 

komunikasi massa paling populer. Televisi adalah media massa elektronik 

yang paling akhir kehadirannya, namun perkembangannya begitu pesat 

dan paling mendapat perhatian dari masyarakat. Dan dari beberapa media 

massa yang ada saat ini, televisi dinilai  sebagai media massa paling 

efektif. Sifat televisi yang audio visual yang menjadikan kekuatan televisi 

dalam menarik perhatian masyarakat luas. Pada hakekatnya, media televisi 

lahir karena perkembangan teknologi. 

  Selain itu, televisi juga merupakan salah satu media massa 

elektronik yang dapat memberikan segala informasi dan hiburan yang 

dibutuhkan oleh masyarakat lebih banyak dan lebih kreatif dibandingkan 

dengan media cetak. Karena pada umumnya pemirsa televisi lebih tertarik 

menyaksikan televisi dari unsur hiburannya dibandingkan unsur 

pemberitaannya. 

2. Karakteristik Media Televisi 

  Menurut A. Phiggins dalam Amri (1982:42) dilihat dari 

karakteristiknya, televisi memiliki ciri-ciri antara lain : 

a. Para penonton atau pirsawan dapat melihat dan mendengar, sesuatu 

peristiwa atau kejadian yang sedang berlangsung, dengan demikian 

dapat dilihat secara terus menerus. 
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b. Televisi melakukan komunikasi langsung dan akrab (directy and 

intimately), sebab penonton televisi 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 dank arena itu 

yang dijadikan pokok pertunjukkan ialah close up (Amri, 1982:46). 

3. Kekurangan dan Kelebihan Televisi 

  Sedangkan kekurangan dan kelebihan televisi menurut Kuswandi 

(1996:23) dapat dijelaskan sebagai berikut : 

a. Karena bersifat “transitory” maka isi pesannya tidak dapat di memori 

oleh pemirsa (lain halnya dengan media cetak, informasi dapat 

disimpan dalam bentuk kliping koran). 

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

dibaca kapan saja dan dimana saja. 

c. Televis 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 psikologi massa, 

sedangkan media cetak lebih mengandalkan efek nasional. 
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4. Fungsi Televisi      

   Sehubungan dengan pengertian televisi sebagai media massa, 

menurut Onong (1993: 24-30) televisi juga mempunyai fungsi, yaitu: 

1. Fungsi penerangan (the information function). 

Televisi memiliki dua faktor sebagai media massa audio visual, 

pertama adalah faktor “immediacy” dan kedua faktor “realism”. 

Immediacy mencakup pengertian langsung dan dekat, sedangkan 

realism mengandung makna kenyataan. Dalam melaksanakan 

fungsinya sebagai sarana penerangan, stasiun televisi, selain 

menyiarkan informasi dalam bentuk siaran pandangan mata, atau berita 

yang dibacakan penyiar, dilengkapi gambar-gambar yang sudah tentu 

faktual. Juga diskusi panel, ceramah, komentar, dll, yang kesemuanya 

realistis. 

2. Fungsi pendidikan (the educational function). 

Sebagai media komunikasi massa, televisi merupakan sarana yang 

ampuh untuk menyiarkan acara pendidikan kepada khalayak yang 

jumlahnya begitu banyak secara simulan. Sesuai dengan makna 

pendidikan, yakni meningkatkan pengetahuan dan penalaran 

masyarakat, stasiun televisi menyiarkan acara-acara tertentu secara 

teratur, misalnya pelajaran bahasa, matematika, elektronika, dll. 

3. Fungsi hiburan (the entertainment function). 

Televisi memiliki fungsi hiburan yang lebih dominan dibandingkan 

dengan fungsi televisi lainnya, sebagaian besar dari alokasi waktu 
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masa siaran diisi oleh acara-acara hiburan, seperti sinetron, kuis, reality 

show atau acara jenaka lainnya. Selain itu, masyarakat masih 

menjadikan televisi sebagai media hiburan sebagai alat utama untuk 

melepaskan lelah. 

  Dari beberapa fungsi-fungsi televisi diatas, kemudian fungsi-fungsi 

tersebut direalisasikan dalam bentuk acara yang dapat menjadi bagian dari 

siasat keberhasilan program-program televisi.  

E.3 Program Televisi 

 Kata “program” berasal dari bahasa inggris programme  yang 

berarti acara atau rencana. Program adalah segala hal yang ditampilkan  

stasiun penyiaran untuk memenuhi kebutuhan audiennya. Dengan 

demikian, program memiliki pengertian yang sangat luas (Morisan, 2008: 

199). Program atau acara yang disajikan adalah faktor yang membuat 

audien tertarik untuk mengikuti siaran yang dipancarkan stasiun penyiaran 

apakah itu radio atau televisi.  

  Setiap harinya stasiun televisi menyajikan berbagai jenis program 

acara yang jumlahnya sangat banyak. Pada dasarnya apapun bisa dijadikan 

program acara untuk ditayangkan di televisi, selama program tersebut 

dapat menarik perhatian audiens dan tidak bertentangan dengan nilai 

kesusilaan, norma, hukum dan peraturan yang berlaku di Negara. 

 Berbagai jenis program acara tersebut dapat dikelompokkan 

menjadi dua bagian berdasarkan jenisnya, yaitu: 1) program informasi 

(berita) dan 2) program hiburan (entertainment). Program informasi adalah 
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segala jenis siaran yang tujuannya untuk memberikan tambahan 

pengetahuan (informasi) kepada khalayak audien. Daya tarik program ini 

adalah informasi, informasi itulah yang “dijual” kepada audien. Program 

informasi kemudian dibagi lagi menjadi dua jenis, yaitu berita keras (hard 

news) yang merupakan laporan berita terkini yang harus segera disiarkan, 

agar dapat diketahui oleh khalayak audien secepatnya, dan berita lunak 

(soft news) yang merupakan kombinasi fakta, gossip dan opini yang 

disampaikan secara mendalam, namun bersifat tidak harus segera tayang. 

Sementara itu Program hiburan adalah segala bentuk siaran yang bertujuan 

untuk menghibur audien dalam bentuk musik, lagu, cerita, dan permainan. 

Program hiburan dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu drama, permainan 

(game), musik, dan pertunjukan. Dalam program hiburan, program 

permainan dibagi lagi menjadi tiga jenis, yaitu Quiz, Ketangkasan, dan 

Reality show. Untuk dapat mengetahui lebih jelas pengelompokan dari 

jenis program televisi, dapat dilihat pada gambar dibawah ini : 
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Gambar 1.1 Jenis Program Televisi (Morissan, 2008:215) 

  Selain pembagian jenis program diatas, terdapat pula pembagian 

program berdasarkan apakah program tersebut bersifat faktual atau fiktif. 

Program faktual yaitu program acara yang bersifat nyata dan terjadi tanpa 

suatu rekayasa, yang termasuk dalam program faktual antara lain: program 

berita, documenter dan reality show. Sedangkan program fiktif adalah 

program acara yang bersifat rekayasa dengan tujuan hanya untuk 
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menghibur semata, yang termasuk program fiktit antara lain: komedi atau 

drama.  

E.4 Program Infotainment 

  Infotainment adalah salah satu tayangan televisi yang lebih 

cenderung pada pemberitaan tentang kehidupan para selebriti, 

infotainment adalah salah satu penggelembungan bahasa yang kemudian 

menjadi istilah populer untuk berita ringan yang menghibur atau informasi 

hiburan. Kata infotainment berasal dari dua kata, yaitu information yang 

berarti informasi dan entertainment yang berarti hiburan, namun 

infotainment bukanlah berita hiburan atau berita yang memberikan 

hiburan. Infotainment adalah berita yang menyajikan informasi mengenai 

kehidupan orang-orang yang dikenal masyarakat (celebrity), dan karena 

sebagian besar dari mereka bekarja pada industri hiburan, seperti pemain 

film/sinetron, penyanyi dan sebagainya, maka berita mengenai mereka 

juga disebut infotainment (Morisan, 2008).  

  Infotainment adalah salah satu bentuk berita keras karena memuat 

informasi yang harus segera ditayangkan. Program berita regular 

terkadangkan menampilkan berita mengenai kehidupan selebritis yang 

biasanya disajikan pada segmen akhir suatu program berita. Namun 

dewasa ini infotainment disajikan dalam program berita sendiri yang 

terpisah dan khusus menampilkan berita-berita mengenai kehidupan 

selebritis.    
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  Infotainment merupakan salah satu sajian wajib televisi Indonesia. 

Hasil pemetaan program infotainment memperlihatkan, sekitar 5-7 % 

sajian stasiun televisi terdiri dari infotainment selama hari-hari biasa. 

Sementara pada akhir pekan, porsi infotainment meningkat hingga 

mencapai 10 % dari keseluruhan jam siaran stasiun televisi. Dilihat dari 

waktu penayangannya, infotainment ditujukan terutama untuk memenuhi 

kebutuhan khalayak perempuan dewasa di kelas menengah ke bawah. hal 

ini disebabkan karena perempuan cenderung lebih suka dengan hal-hal 

yang berbau gossip, seperti berita tentang kehidupan selebritis. Karena 

dengan dapat mengetahui tentang kehidupan selebritis, mereka merasa bisa 

lebih mengenal dan lebih dekat. 

  Program infotainment saat ini berkembang sangat pesat, tayangan 

ini menyorot sisi-sisi pribadi selebritis dan public figure. Infotainment 

biasanya menempatkan artis sebagai tokoh utama. Agus Maladi Irianto, 

dosen UI dalam tulisannya mencantumkan ciri-ciri umum program 

tayangan infotainment seperti yang telah dikutip dalam sebuah buku 

Panduan TV Program Type (1998) diantaranya adalah : 

1. Acara menyajikan informasi aktual atau rangkuman informasi dari 

suatu periode tertentu (kilas balik) dari peristiwa yang terjadi dari 

dalam maupun luar negeri, yang menambah wawasan pemirsanya. 

2. Acara ditayangkan secara berulang kali atau regular pada slot tetap. 

3. Acara menyajikan informasi dikemas dalam bentuk hiburan. 
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4. Informasi ringan seputar dunia selebritis, misalnya tentang profil 

selebritis. Pengertian selebritis disini bukan hanya terbatas pada dunia 

hiburan, namun juga meliputi tokoh lainnya dari dunia olahraga dan 

politikus. 

 Kendati telah disepakati tentang ciri-ciri program tersebut, namun 

ternyata program tayangan infotainment yang menghiasi sejumlah stasiun 

televisi swasta nasional lebih berupa informasi tentang dunia hiburan. Ia 

tergolong dalam jenis jurnalisme ringan (soft jurnalism). Jurnalisme ringan 

ini biasanya menawarkan berita sensasional, lebih personal dan selebritis 

sebagai liputan utama, namun banyak disukai oleh sejumlah orang.  

 Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Maladi, dapat 

diketahui bahwa tayangan infotainment sebenarnya hanyalah tayangan 

yang dibuat untuk mencari keuntungan semata dengan cara menghasut 

para audiencenya. Program tayangan infotainment sebenarnya merupakan 

inhouse production dari masing-masing stasiun televisi itu sendiri, dengan 

biaya produksi yang terbilang murah dan tidak menghabiskan banyak dana 

seperti jenis produksi yang lain, stasiun televisi sudah bisa membuat 

tayangan infotainment. Murahnya biaya tayangan tersebut disebabkan 

karena setiap stasiun televisi umumnya telah menyediakan dan memiliki 

peralatan dan fasilitas pembuatan program tayangan tersebut sendiri, 

sehingga mereka tidak perlu menyewa peralatan lagi.  

 Sedangkan untuk pemasangan presenter, mereka sengaja 

memasang presenter dari kalangan selebritis dengan alasan mengejar 
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eksklusivitas tayangan, selain itu juga dimaksudkan untuk merayu para 

penggemar presenter yang bersangkutan untuk selalu menonton program 

tayangan infotainment yang dibawakannya. Dengan begitu akan banyak 

para pemasang iklan yang tertarik untuk memasang iklan mereka pada 

tayangan infotainment tersebut, karena mereka berasumsi bahwa tayangan 

infotainment memiliki segmentasi penonton yang jelas. Dari biaya 

pembelian sebesar itu, stasiun televisi akan memberikan tarif pemasangan 

iklan kepada pemasang iklan dalam setiap episodenya dengan harga yang 

mencapai ratusan juta rupiah. Dengan demikian dapat dikatakan biaya 

produksi tayangan infotainment terhitung murah, akan tetapi dapat 

mendatangkan keuntungan yang cukup besar dari iklan. 

 Dalam perjalanan eksistensinya di televisi, program infotainment 

juga tidak jarang mendapatkan tanggapan positif dan negatif dari berbagai 

pihak. Namun, dari tanggapan-tanggapan yang ada tersebut dapat pula 

berpengaruh pada selebritis yang sedang diperbincangkan, misalnya saja 

tanggapan yang positif dapat memberikan keuntungan bagi artis dan kaum 

selebritis lainnya, karena dari tayangan tersebut dapat memberi pengaruh 

dan kontribusi terhadap popularitas artis di mata masyarakat. Jadi program 

infotainment dijadikan sarana untuk turut mendompleng ketenaran sang 

artis walaupun berita yang menimpa artis-artis tersebut terkadang tidak 

selalu bagus. Sedangkan tanggapan negatif program infotainment pada 

saat ini lebih banyak berisi seputar gossip artis atau selebritis lainnya yang 

hanya membongkar aib orang lain. Infotainment juga memiliki dampak 
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negatif bagi masyarakat, yaitu dapat mengajarkan masyarakat 

menggunjing dan memfitnah serta memprovokasi seseorang yang melihat 

acara tersebut agar membenci si A atau si B. 

 Seperti yang dikatakan oleh Mulhanetti Syas dalam Disertasinya 

yang berjudul Relasi Kekuasaan dalam Budaya Industri Televisi di 

Indonesia (Studi Budaya Televisi pada Program Infotainment) bahwa 

tayangan infotainment banyak melanggar kode etik, karena menampilkan 

gossip atau isu bukan fakta yang ada. Menurut beliau, tayangan 

infotainment hanya sebagai hiburan semata bagi pemirsa televisi, sehingga 

kurang bermanfaat bagi masyarakat. Beliau juga menilai bahwa para 

pekerja di infotainment bukan wartawan, karena hasil kerjanya bukan 

produk jurnalistik.  

  Meskipun begitu, saat ini hampir semua stasiun televisi swasta 

menayangkan program infotainment. Mulai dari pagi hingga sore hari, kita 

dapat menjumpai tayangan infotainment di televisi. Dari berbagai program 

acara di televisi, yang paling mendominasi dan selalu mendapatkan rating 

paling tinggi adalah infotainment. Infotainment tidak akan pernah tergeser 

dengan program lain, karena pada saat ini masyarakat mengalami 

kejenuhan dengan berita-berita politik di media massa, dan infotainment 

dapat menjadi sajian hiburan bagi masyarakat khususnya bagi ibu rumah 

tangga yang terkadang tidak mau tahu dengan kondisi politik yang sedang 

terjadi saat ini. 
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E.5 Audience Televisi 

 Audiens secara sederhana dan universal diartikan sebagai 

sekumpulan orang yang menjadi pembaca, pendengar, pemirsa berbagai 

media atau komponen isinya. Sedangkan audience yang dimaksud dalam 

komunikasi massa sangat beragam, dari jutaan penonton televisi, ribuan 

pembaca buku atau ratusan pembaca jurnal ilmiah. Mereka berbeda dari 

berpakaian, berpikir, menanggapi pesan yang diterima, pengalaman dan 

orientasi hiduppnya. Tetapi masing-masing individu ini juga bisa saling 

mereaksi satu sama lain terhadap pesan yang diterimanya (Nurudin, 

2007:104-105). 

Clause (1968) telah menunjukkan beberapa kerumitan untuk 

membedakan berbagai kadar keikutsertaan dan keterlibatan audience. 

Audience yang pertama dan terbesar adalah populasi yang tersedia untuk 

menerima ‘tawaran’ komunikasi tertentu. Dengan demikian, semua yang 

memiliki  pesawat televisi adalah audience televisi dalam antrian tertentu. 

Kedua, terdapat audience yang mengerti hal-hal yang ditawarkan dengan 

kadar yang berbeda-beda/pemirsa televisi regular, pembelli surat kabar dan 

lain sebagainnya. Ketiga, ada bagian audience yang sebenarnya yang 

mencatat penerimaan isi dan akhirnya masih ada bagian paling kecil yang 

‘mengendapkan’ hal-hal yang ditawarkan dan diterima. 

  Audience memiliki karakteristik sebagaimana yang ada pada 

konsep massa, namun lebih spesifik tertuju pada suatu media massa. Jadi, 
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karakteristik audience menurut Hiebert dan Kawan-kawan dalam Nurudin 

(2007:105-106), adalah : 

1. Audience cenderung berisi individu-individu yang condong untuk 

berbagi pengalaman dan dipengaruhi oleh hubungan sosial antar 

mereka. Individu-individu tersebut memilih produk media yang mereka 

gunakan berdasarkan seleksi kesadaran. 

2. Audience cenderung besar. Besar disini berarti tersebar keberbagai 

wilayah jangkauan sasaran komunikasi massa. Meskipun begitu, ukuran 

luas ini sifatnya bisa menjadi 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, tidak ada ukuran 

pasti tentang luasnya audience ini. 

3.  Audience cenderung heterogen. Mereka berasal dari berbagai lapisan 

dan kategori sosial. Beberapa media tertentu punya sasaran, tetapi 

heteroginitasnya juga tetap ada. 

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

Bagaimana mungkin audience bisa bisa mengenal khalayak televisi 

yang jumlahnya jutaan. Tidak mengenal tersebut tidak ditekankan satu 

kasus persatu kasus tetapi meliputi semua audience.  

5. 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 
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kilometer, dapat juga dikatakan audience dipisahkan oleh ruang dan 

waktu. 

  Menurut Nurudin dalam bukunya, ada beberapa teori komunikasi 

massa yang membahas tentang audience seperti yang pernah dikemukakan 

oleh Melvin De Fleur dan Sandra Ball (1988) diantaranya Teori Individual 

Differences Perspective yang secara khusus menggambarkan perilaku 

audience. Proses ini berlangsung berdasarkan ide dasar dari stimulus-

response. Disini tidak ada audience yang relatif sama, pengaruh media 

massa pada individu berbeda dan tergantung pada kondisi psikologi 

individu yang berasal dari pengalaman masa lalunya. Adapula Teori 

Categories Perspective, teori ini mengambil posisi bahwa ada 

perkumpulan sosial pada masyarakat yang didasarkan pada karakteristik 

umum seperti jenis kelamin, umur, pendidikan, pendapatan, kesempatan, 

dan seterusnya. 

  Menurut Norman H. Anderson, semua informasi memiliki potensi 

untuk mempengaruhi sikap seseorang. Informasi juga bisa membentuk 

persepsi audience ketika menerima informasi tersebut, dan dampak dari 

media televisi yang diterima oleh audience juga bisa membuat para 

audience bisa menilai diri sendiri, mental, moral, perilaku, wawasan, cita-

cita dan sebagainya. 
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E.6 Motif  

  Motif berasal dari bahasa latin yaitu “movere” yang artinya 

bergerak. Motif berarti sesuatu yang ada pada diri individu yang 

menggerakkan atau membangkitkan sehingga individu itu berbuat sesuatu. 

 Motif adalah suatu konstruksi yang potensial dan laten, yang 

dibentuk oleh pengalaman-pengalaman, yang secara relatif dapat bertahan 

meskipun kemungkinan berubah masih ada, dan berfungsi menggerakkan 

serta mengarahkan perilaku ke tujuan tertentu (Sri Mulyani Martaniah, 

1982). 

 Motif itu merupakan suatu pengertian yang melengkappi semua 

penggerak alasan-alasan atau dorongan-dorongan dalam diri manusia yang 

menyebabkan ia berbuat sesuatu (Gerungan, 1966). 

 Motif timbul karena adanya kebutuhan, kebutuhan dapat dipandang 

sebagai kekurangan adanya sesuatu, dan ini menuntut segera 

pemenuhannya, agar segera mendapatkan keseimbangan. Atau dengan 

kata lain antara kebutuhan dan motif mempunyai hubungan kausal. Untuk 

menemukan motif yang mendasari suatu perbuatan, cara yang terbaik ialah 

dengan menganalisis motif yang ada di dalam fantasi seseorang (Mc. 

Clelland, 1967).  

1. Macam-macam Motif Secara Umum 

  Sesuai dengan jenis kebutuhannya maka Muzafer Sherif dalam 

Slamet Santoso (117-118) membedakan motif mejadi beberapa macam, 

yaitu: 
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a. Biogenetic motive/motif biogenetis  

Motif ini berasal dari beberapa kebutuhan biologis sebagai makhluk 

hidup. Oleh karena itu, motif biogenetis mempunyai sumber dari 

dalam diri individu dan kurang berhubungan dengan keadaan di luar 

diri individu. Motif ini seperti lapar, haus, lelah, kebutuhan seks, dan 

sebagainya. 

 b. Sociogentic motive/motif sosiogenetik 

Motif ini timbul karena adanya hubungan individu dengan 

lingkungan sosialnya. Lingkungan sosial dapat berasal dari 

masyarakat seperti keadaan sosial, ekonomi, dan dari kebudayaan 

seperti norma, nilai, dan aturan-aturan lain. 

 3. Theogenetic motive/motif teogenetis 

Motif ini berasal dari interaksi antara manudia dengan Tuhan seperti 

yang nyata dalam ibadahnya dan dalam kehidupannya sehari-hari 

dimana ia berusaha merealisasikan norma-norma agama tertentu. 

Contoh motif teogenetis ialah, misalkan keinginan untuk mengabdi 

kepada Tuhan Yang Maha Esa, melaksankan norma-norma agama 

(bersedekah), dan sebagainya.      

 Menurut Mc Quail dkk, kebutuhan berasal dari “pengalaman 

sosial” dan media massa terkadang dapat membantu membangkitkan 

khalayak terhadap kesadaran akan kebutuhan tertentu yang berhubungan 

dengan situasi sosial. Informasi atau hiburan bukan sebagai sesuatu yang 

dibutuhkan seseorang, melainkan sebagai sesuatu untuk memuaskan 
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kebutuhan atau hasrat pribadi. Motif seseorang dalam melakukan sesuatu 

untuk memperoleh kepuasan kebutuhannya bisa berbeda-beda, begitu juga 

perbedaan motif dalam proses pemilihan media. Perbedaan seseorang 

dalam menggunakan media menimbulkan perbedaan pula pada tingkat 

kepuasan kebutuhan yang didapat individu dalam menggunakan media. 

Semakin sesuai pesan komunikasi dengan motif, semakin besar pula 

kemungkinan komunikasi tersebut dapat diterima dengan baik oleh 

komunikan. 

2. Macam-macam Motif Penggunaan Media 

 Daftar motif memang tidak terbatas, banyak jenis-jenis motif yang 

dikemukakan oleh beberapa ahli dalam penggunaan media, diantaranya:                 

a. Menurut Katz, Gurevicth dan Haas (1974) dalam Rakhmat (2007:66) : 

   Media massa sebagai alat yang digunakan individu-individu untuk 

berhubungan dengan yang lain. Oleh karena itu, mereka membagi 

macam-macam motif menjadi: 

 1) Motif Unifungsional (hasrat melarikan diri, kontak sosial, atau 

bermain) 

 2) Motif Bifungsional (informasi-edukasi, fantastistescapist, atau 

gratifikasi segera-tertangguhkan), empat-fungsional (diversi, 

hubungan personal, identitas personal, dan surveillance; atau 

surveillance, korelasi, hiburan, transmisi budaya), dan 

multifungsional. 
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b. Menurut Blumler dalam Rakhmat (2006:66), motif ada 3 orientasi yaitu: 

1) Orientasi kognitif (kebutuhan bukan informasi, surveillance, atau 

eksplorasi realitas). 

2) Diversi (kebutuhan akan pelepasan sari tekanan dan kebutuhan akan  

hiburan). 

3) Identitas personal (yakni, “menggunakan isi media untuk 

memperkuat/menonjolkan sesuatu yang penting dalam kehidupan 

atau situasi khalayak sendiri”). 

c. Sedangkan motif yang dijabarkan dalam Nurudin (2007:194-195), ada 

beberapa macam, yaitu: 

 1) Motif Kognitif 

Yaitu motif kebutuhan yang berhubungan dengan peneguhan 

informasi, pengetahuan, dan pemahaman mengenai lingkungan. 

Kebutuhan ini didasarkan pada hasrat untuk memahami dan 

menguasai lingkungan, juga memuaskan rasa penasaran kita dan 

dorongan untuk penyelidikan kita. 

2) Motif Afektif & Motif Pelepas Ketegangan  

 Yaitu motif yang berhubungan dengan pengetahuan dan 

pengalaman-pengalaman yang estetis, menyenangkan dan 

emosional. Kebutuhan ini berkaitan dengan bagaimana seseorang 

individu secara otomatis cenderung berempati dengan perasaan 

orang-orang yang diamatinya dan menirukan perilakunya. 

Sedangkan Motif Pelepas Ketegangan yaitu kebutuhan yang 



36 
 

berkaitan dengan upaya menghindarkan tekanan, ketegangan dan 

hasrat akan keanekaragaman. Kebutuhan ini didasarkan atas 

kebutuhan manusia untuk melepaskan diri dari kehidupan nyata/dari 

kehidupan kesehariannya. 

3) Motif Integrasi Sosial  

 Yaitu kebutuhan yang berkaitan dengan peneguhan kontak dengan 

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

untuk berafiliasi. 

4) Motif Integrasi Personal  

Yaitu kebutuhan yang berkaitan dengan peneguhan kredibilitas, 

kepercayaan, stabilitas, dan status individu. Hal itu bisa diperoleh 

dari hasrat akan harga diri.  

 Jelas bahwa individu-individu menggunakan media massa karena 

didorong oleh motif, begitu juga dalam menonton tayangan infotainment, 

penonton memiliki motif dan alasan yang berbeda-beda untuk memuaskan 

kebutuhan mereka. Hal ini karena orang secara aktif mencari media 

tertentu dan isi tertentu untuk menghasilkan kepuasan tertentu. Orang aktif 

karena mereka mampu untuk mempelajari dan mengevaluasi berbagai 

jenis media untuk mencapai tujuan komunikasi (Richard Wes, 2008 : 101). 

  McQuail, Blumler, & Brown (1972) menyatakan bahwa “pengguna 

media dapat dikategorikan dalam empat pembagian dasar : pengalihan 

perhatian, hubungan personal, identitas personal, dan pengawasan. 

Diantara kategori  yang diidentifikasi oleh individu-individu adalah 
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kebutuhan yang dihubungkan dengan memperoleh informasi atau 

pengetahuan, kesenangan, status, memperkuat hubungan, dan pelarian.” 

  Asumsi mengenai khalayak yang aktif mencari kepuasan untuk 

kebutuhan individunya dan penggunaan media massa yang berorientasi 

pada tujuan yang cukup jelas, melahirkan pendekatan baru dalam ilmu 

komunikasi. Yaitu pendekatan yang berdasarkan pada asas penggunaan 

dan pemenuhan kebutuhan, yang disebut dengan Uses and Gratification 

Theory. Herbert Blumer dan Elihu Katz adalah orang pertama yang 

mengenalkan teori ini. Teori Uses and Gratification (kegunaan dan 

kepuasan) ini dikenalkan tahun 1974 dalam bukunya The Uses On Mass 

Communication : Current Perspective on Gratification Research. 

  Teori Uses and Gratification adalah perluasan dari teori kebutuhan 

dan motivasi (Maslow, 1970). Dimana dalam teori Uses and Gratification, 

yang dilihat adalah apa yang dilakukan oleh seseorang terhadap media, 

bukan apa yang dilakukan oleh media terhadap diri seseorang individu. 

Seseorang dilihat sebagai individu yang aktif dan memiliki tujuan, mereka 

akan bertanggung jawab dalam memilih media yang akan mereka gunakan 

untuk memenuhi kebutuhan mereka, sedangkan media hanya digunakan 

sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan individu.    

  Teori Uses and Gratification memberikan sebuah kerangka untuk 

memahami kapan dan bagaimana konsumen media individu menjadi lebih 

atau kurang aktif dan konsekuensi dari keterlibatan yang meningkat atau 

menurun. Katz, Blumler, & Gurevitch (Richard West, 2008 : 104) 
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menyatakan bahwa terdapat lima asumsi dasar Teori Uses and 

Gratification : 

 1. Khalayak aktif dan penggunaan medianya berorientasi pada tujuan. 

 2. Inisiatif dalam menghubungkan kepuasan kebutuhan pada pillihan 

media tertentu terdapat pada anggota khalayak. 

 3. Media berkompetisi dengan sumber lainnya untuk kepuasan kebutuhan. 

Kebutuhan yang dipenuhi media lebih luas. Bagaimana kebutuhan 

terpenuhi melalui konsumsi media amat bergantung kepada perilaku 

khalayak yang bersangkutan. 

 4. Orang mempunyai cukup kesadaran diri akan penggunaan media 

mereka, minat, dan motif sehingga dapat memberikan sebuah gambaran 

yang akurat mengenai kegunaan tersebut pada situasi-situasi tertentu. 

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

  Katz dan kawan-kawan (1974) dan Dennis McQuail (1975) 

menggambarkan logika yang mendasari penelitian terhadap Uses and 

Gratification. 

Faktor Sosial 

Psikologis 

Menimbulka

n (1)  

Kebutuhan 

yang 

melahirkan 

(2)  

Harapan-

harapan 

Terhadap 

media 

massa atau 

sumber lain 

yang 

mengarah 

pada (3-4) 

Berbagai 

pola 

Penghadapan 

Media (5) 

Menghasilkan 

gratifikasi 

kebutuhan (6) 

 

 

Konsekuensi 

lain yang 

tidak 

diinginkan (7) 

Gambar 1.2 Model “Uses and Gratification” 
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  Teori Uses and Gratification menghubungkan kepuasan akan 

kebutuhan pada pilihan terhadap sebuah media yang berada ditangan 

khalayak, karena orang adalah agen yang aktif, sehingga mereka 

mengambil inisiatif. Ibu rumah tangga akan memilih menonton 

infotainment ketika mereka ingin mendapatkan informasi sekaligus 

hiburan tentang dunia selebritis. Secara lebih konkrit, model Uses and 

Gratification adalah meneliti tentang asal mula kebutuhan secara 

psikologis dan sosial yang menimbulkan harapan tertentu dari media 

massa atau sumber-sumber lain yang berlainan (atau keterlibatan pada 

kegiatan lain) dan menimbulkan pemenuhan kebutuhan dan akibat-akibat 

lain, barangkali termasuk juga yang tidak kita inginkan (Katz, Blumler & 

Gurevitch (1974) dalam Jalaludin (1989:197). 

 Selain bagan diatas, bagan Rakhmat dibawah ini juga dapat 

membantu untuk memahami pendekatan uses and gratifications : 

Anteseden    Motif         Penggunaan          Efek 

            Media 

 

- Variabel Individu   - Kognitif          - Hubungan  - Kepuasan 

- Variabel     - Diversi          - Macam isi - Pengetahuan 

Lingkungan   - Personal identity  - Hubungan dengan   

       isi 

     

Gambar 1.3 Model “Uses and Gratification” Rakhmat 

Rakhmat menjelaskan struktur model tersebut sebagai berikut. 

1. Variabel Anteseden terbagi atas dua dimensi yaitu : 
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a. Individual, dimensi ini menyajikan informasi perihal data demografis 

seperti usia, jenis kelamin dan faktor-faktor psikologis komunikan. 

b. Lingkungan, dimensi ini dapat terdiri atas data mengenai organisasi, 

sistem sosial, dan struktur sosial. 

 2. Variabel Motif terbagi atas tiga dimensi, yaitu : 

a. Kognitif, dimensi ini menyajikan informasi perihal data kebutuhan 

akan informasi, dan eksplorasi realitas. 

b. Diversi, dimensi ini menyajikan informasi perihal data kebutuhan 

akan pelepasan dari tekanan dan kebutuhan akan hiburan. 

c. Personal identity atau identitas personal, dimensi menyajikan perihal 

data tentang bagaimana penggunaan isi media untuk memperkuat 

atau menonjolkan sesuatu yang penting dalam kehidupan atau situasi 

khalayak sendiri. 

 3. Variabel Penggunaan media terdiri atas tiga dimensi, yaitu : 

a. Jumlah waktu, dimensi ini menyajikan jumlah waktu yang digunakan 

dalam menggunakan media. 

b. Jenis isi media, dimensi ini menyajikan jenis media yang 

dipergunakan.  

c. Hubungan, dimensi ini menyajikan perihal hubungan antara individu 

konsumen media dengan isi media yang dikonsumsi atau dengan 

media secara keseluruhan. 

 4. Variabel Efek terdiri dari tiga dimensi, yaitu : 
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a. Kepuasan, dimensi ini menyajikan informasi perihal evaluasi 

kemampuan media untuk memberikan kepuasan. 

b. Pengetahuan, dimensi ini menyajikan perihal persoalan tertentu. 

c. Dependensi media, dimensi ini menyajikan informasi perihal 

ketergantungan responden pada media dan isi media untuk 

kebutuhannya. 

 Jay G. Blumler (1979) dalam Ricard West (2008: 107) menyusun 

beberapa aktivitas khalayak yang dapat dilakukan oleh konsumen media, 

termasuk di dalamnya adalah: 

 1. Kegunaan (utility), media memiliki kegunaan bagi orang, dan orang 

dapat menempatkan media pada kegunaan tersebut. Ibu rumah tangga 

menonton infotainment untuk memperoleh informasi tentang kehidupan 

selebritis. 

 2. Kesengajaan (intentionality), terjadi ketika motivasi orang menentukan 

konsumsi mereka akan isi media. Ibu rumah tangga menonton 

infotainment untuk mengisi waktu luang. 

 3. Selektivitas (selectivity), khalayak menggunakan media dapat 

merefleksikan ketertarikan dan preferendi mereka. Jika ibu rumah 

tangga menyukai gossip, mereka pasti akan menonton tayangan 

infotainment di televisi. 

 4. Kesulitan untuk mempengaruhi (Imperviousness to influence), khalayak 

membentuk pemahaman mereka sendiri dari isi dan bahwa makna 

mempengaruhi apa yang mereka pikirkan dan lakukan. 
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   Dengan kata lain, teori Uses and Gratification menjelaskan tentang 

khalayak yang pada dasarnya menggunakan media massa berdasarkan 

motif tertentu. Media dianggap berusaha memenuhi motif khalayak. 

Apabila motif dapat terpenuhi maka kebutuhan khalayak juga akan 

terpenuhi. Oleh karena itu khalayak secara aktif menggunakan media 

untuk memenuhi kebutuhannya, khalayak dengan aktif dan selektif 

menerima terpaan dari media massa yang sampai kepadanya, akan tetapi 

khalayak tidak begitu saja menerima semua terpaan yang sampai. 

  Berkaitan dengan judul Motif Ibu Rumah Tangga Menonton 

Tayangan Infotainment di Televisi dan dengan penjelasan teori diatas, 

maka peneliti dapat berkesimpulan bahwa ketika khayalak mempunyai 

keinginan menonton Tayangan Infotainment, sebenarnya keinginan 

tersebut muncul karena didasari adanya suatu motif-motif tertentu. Karena 

adanya berbagai macam motif itulah, maka khalayak merasa dipuaskan 

oleh Tayangan Infotainment tersebut. Sehingga kebutuhan mereka akan 

terpenuhi.   

F. Definisi Konseptual dan Operasional 

1. Definisi Konseptual 

 Definisi konseptual adalah batasan tentang pengertian yang 

diberikan peneliti terhadap variabel-variabel (konsep) yang hendak 

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

 Motif merupakan sesuatu yang ada pada diri individu yang 

menggerakkan atau membangkitkan sehingga individu itu berbuat 

sesuatu. Motif timbul karena adanya kebutuhan, kebutuhan dapat 

dipandang sebagai kekurangan adanya sesuatu, dan ini menuntut segera 

pemenuhannya, agar segera mendapatkan keseimbangan. 

 Berikut ini adalah macam-macam motif berdasarkan beberapa ahli 

komunikasi: 

a. Menurut Katz, Gurevicth dan Haas (1974) dalam Rakhmat (2007:66), 

mereka membagi macam-macam motif menjadi : 

1) Motif Unifungsional (hasrat melarikan diri, kontak sosial, atau 

bermain) 

2) Motif Bifungsional (informasi-edukasi, fantastistescapist, atau 

gratifikasi segera-tertangguhkan), empat-fungsional (diversi, 

hubungan personal, identitas personal, dan surveillance; atau 

surveillance, korelasi, hiburan, transmisi budaya), dan 

multifungsional. 

b. Menurut Blumler dalam Rakhmat (2006:66), motif ada 3 orientasi 

yaitu: 

1) Orientasi kognitif (kebutuhan bukan informasi, surveillance, atau 

eksplorasi realitas). 

2) Diversi (kebutuhan akan pelepasan sari tekanan dan kebutuhan 

akan  hiburan). 
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3) Identitas personal (yakni, “menggunakan isi media untuk 

memperkuat/menonjolkan sesuatu yang penting dalam kehidupan 

atau situasi khalayak sendiri”). 

c. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis-jenis motif yang 

dijabarkan dalam Nurudin (2007:194-195), yaitu: 

1) Motif Kognitif 

  Yaitu motif kebutuhan yang berhubungan dengan peneguhan 

informasi, pengetahuan, dan pemahaman mengenai lingkungan.  

2) Motif Afektif & Motif Pelepasan Ketegangan  

Yaitu kebutuhan yang berkaitan dengan upaya menghindarkan 

tekanan, ketegangan dan hasrat akan keanekaragaman. Sedang 

pelepasan ketegangan yaitu motif yang berhubungan dengan 

pengetahuan dan pengalaman-pengalaman yang estetis, 

menyenangkan dan emosional.  

3) Motif Integrasi Sosial  

Yaitu kebutuhan yang berkaitan dengan peneguhan kontak dengan 

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

untuk berafiliasi. 

4) Motif Integrasi Personal  

Yaitu kebutuhan yang berkaitan dengan peneguhan kredibilitas, 

kepercayaan, stabilitas, dan status individu. Hal itu bisa diperoleh 

dari hasrat akan harga diri.  
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2. Definisi Operasional 

   Definisi operasional adalah petunjuk bagaimana sebuah variabel 

diukur (Hamidi, 2010:142). Berikut ini adalah penjelasan indikator-

indikator dari motif ibu rumah tangga dalam menonton tayangan 

infotainment di televisi berdasarkan motif kognitif, afektif, deversi, 

integratif personal, integratif sosial dan motif pelepasan ketegangan, 

yaitu: 

 a. Motif Kognitif, adalah kebutuhan akan informasi. Indikatornya : 

1) Dalam menonton tayangan infotainment, responden berharap akan 

memperoleh informasi tentang model pakaian dan aksesoris yang 

sedang trend dipakai oleh para selebritis. 

2) Dalam menonton tayangan infotainment, responden akan 

mendapatkan informasi tentang cara berpenampilan yang baik. 

3) Responden berharap mendapat informasi tentang gaya hidup serta 

kehidupan para selebritis yang disuguhkan dalam tayangan 

infotainment. 

4) Setelah menonton tayangan infotainment, secara tidak sadar 

responden akan mendapat informasi tentang tempat wisata dan 

tempat-tempat yang belum pernah mereka datangi.  

b.  Motif Afektif 

    Fantasistescapist (berkhayal/kebutuhan akan fantasi). 

Ketika menonton tayangan infotainment, responden akan mulai 

berkhayal menjadi seorang presenter infotainment yang sedang 
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ditonton atau berkhayal menjadi seorang selebritis terkenal seperti 

idolanya dalam tayangan infotainment tersebut. 

 Motif Diversi dibagi menjadi 2 macam, yaitu : 

  1) Kebutuhan akan pelepasan dari tekanan 

  Setiap individu pasti memiliki permasalahan, dengan adanya 

tayangan infotainment, mungkin responden akan dapat melepaskan 

ketegangan dan melupakan sedikit permasalah yang dihadapi. 

  2) Kebutuhan akan hiburan 

a) Karena adanya kebutuhan akan suatu hiburan, yang mendorong 

responden untuk menonton tayangan infotainment, sehingga 

timbul rasa ingin mendapat rasa tertarik dan terhibur ketika 

menonton tayangan infotainment. 

b) Karena sudah terbiasa menonton tayangan infotainment, 

sehingga ketika responden tidak menonton infotainment akan 

timbul rasa menyesal atau kecewa. 

3) Motif Pelepas Ketegangan 

 Suatu motif yang didasarkan pada permasalahan responden 

untuk melepaskan penat karena permasalahan yang dihadapi 

sehari-hari. 

 1) Saat menonton tayangan infotainment, responden dapat 

melepaskan diri dari dari rasa stress. 

 2) Responden dapat bersantai dan mengisi waktu luang ketika  

menonton tayangan infotainment. 
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c. Integrasi Sosial atau Kontak Sosial 

Kebutuhan yang berkaitan dengan keluarga, teman, dan dunia. 

Indikatornya : 

1) Ketika menonton tayangan infotainment, responden dapat menjalin 

suatu keakraban bersama teman atau keluarga dengan cara 

menonton bersama. 

2) Responden (ibu rumah tangga) berharap dapat menemukan bahan 

percakapan ketika menonton tayangan infotainment. 

3) Setelah menonton tayangan infotainment, responden berharap dapat 

bertukar informasi/cerita seputar selebritis idola dengan orang lain 

yang sama-sama menyukai tayangan infotainmet. 

d. Motif Integrasi Personal 

    Motif untuk mempererat dengan dirinya sendiri, maksudnya 

adalah ketika menonton tayangan infotainment, responden akan dapat 

introspeksi diri dari perilaku selebritis idolanya. 

G. Metode Penelitian 

G.1 Jenis Penelitian 

 Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif. 

Penelitian kuantitaf adalah prosedur penelitian yang menggunakan ukuran, 

jumlah atau frekuensi yang menghasilkan data berupa angka. Jenis 

penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif dengan 

menggunakan metode penelitian survey. 
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 Penelitian deskriptif bertujuan untuk menjelaskan, meringkaskan 

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

masyarakat yang menjadi obyek penelitian itu berdasarkan apa yang terjadi 

(Bungi, 2005: 36). 

G.2 Lokasi dan Waktu Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan pada Ibu rumah tangga di Desa Nogosari 

Kec.Pandaan Kab.Pasuruan. Alasan memilih lokasi di Desa Nogosari ini 

karena mayoritas wanita disini bekerja sebagai ibu rumah tangga yang 

memiliki lebih banyak waktu untuk menonton acara televisi seperti 

infotainment, sebagai sarana untuk mengisi waktu luang yang tidak 

menghabiskan banyak dana untuk menikmatinya. Waktu penelitian 

dilakukan pada tanggal 1 juni – selesai. 

G.3 Populasi dan Sampel 

  Dalam penelitian ini peneliti ingin mengetahui motif apa yang 

mendorong ibu rumah tangga dalam menonton tayangan infotainment di 

televisi. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek 

yang mempunyai kuantitas dan karakteristik  tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kasimpulannya (Sugiyono, 

1998: 57). Populasi atau universe adalah jumlah keseluruhan dari unit 

analisa yang ciri-cirinya akan diduga (Singarimbun & Effendi, 1989: 152). 

Populasi dalam penelitian ini adalah para ibu rumah tangga di Desa 

Nogosari Kec. Pandaan Kab. Pasuruan.  

Adapun karakteristik dari populasi ini diantaranya : 
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1. Ibu rumah tangga di Desa Nogosari Kec. Pandaan Kab. Pasuruan. 

2. Berusia 24-60 tahun. 

3. Ibu rumah tangga yang sering menonton tayangan infotainment. 

  Populasi yang akan diambil dalam penelitian ini sebanyak 150 

orang, populasi ini didapat dari hasil pertanyaan yang diajukan oleh peneliti 

pada saat melakukan pra survey. Berikut ini adalah data yang diperoleh 

melalui pertanyaan pra survey : 

Responden sering menonton  

tayangan infotainment 

No  Kategori  Jumlah  Prosentase %  

1. 

2. 

Sering 

Tidak sering  

150 

50 

75 

25 

Total  200 100 

  

 Dari tabel diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa dari data pra 

survey yang disebarkan kepada 200 ibu rumah tangga yang bertempat 

tinggal di Desa Nogosari, didapatkan 150 responden yang sering menonton 

tayangan infotainment sedangkan 50 responden menjawab tidak sering 

menonton tayangan infotainment. 

 Sampel  adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang 

dimiliki oleh populasi tersebut; sampel sebagian dari populasi. Dalam 

penelitian ini teknik penentuan sampel menggunakan Probability Sampling, 

yaitu penarikan sampling didasarkan atas pemikiran bahwa keseluruhan unit 

populasi memiliki kesempatan yang sama untuk dijadikan sampel (Bungin, 

2005: 106). Dan menggunakan Simple Random Sampling dalam teknik 
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pengambilannya, yaitu pengambilan sampel unit-unit populasi yang 

memiliki kesempatan yang sama untuk dilakukan secara acak. Sampel yang 

diambil dapat ditentukan dengan menggunakan rumus Taro Yamane : 

     n = 
 ( )

 

     n = 
( )( , )

 

     n = 60  

 Keterangan : 

 n  : Ukuran sampel 

 N : Ukuran populasi 

d : Nilai presisi (tingkat kesalahan) presisi 10% (0,1), karena peneliti merasa 

dengan mengambil 10% dari populasi hasil data akan lebih baik. 

  Adapun tata cara pengambilan sampel dengan menggunakan 

pengundian, seperti pada Bungin 2005:106 yaitu: 

1. Buatlah daftar unit populasi pada lembaran khusus lengkap dengan kode-

kode khusus sebagai lambang setiap unit. 

2. Tulislah kode-kode khusus tersebut dalam lembaran-lembaran kecil dan 

dilipat atau digulung satu per satu. 

3. Masukkan lembaran-lembaran itu dalam suatu tempat kemudian dikocok. 

4. Ambilah lembaran-lembaran tersebut sesuai dengan yang dibutuhkan. 

G.4 Teknik Pengumpulan Data 

 Dalam penelitian ini digunakan beberapa teknik pengumpulan data, 

antara lain yaitu : 
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1. Kuesioner 

 Kuesioner adalah serangkaian atau daftar pertanyaan yang disusun 

secara sistematis, kemudian dikirim untuk diisi oleh responden. Setelah 

diisi, kuesioner dikirim kembali atau dikembalikan ke petugas atau 

peneliti (Bungin, 2005: 123). Dalam penelitian ini kuesionernya 

menggunakan skala Likert, skala Likert digunakan untuk mengukur 

sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang 

fenomena sosial (Sugiyono, 2008: 93) 

2. Dokumentasi   

 Teknik dokumentasi digunakan untuk memperoleh data primer 

yang bertujuan untuk mengumpulkan data-data berupa informasi penting 

yang berkaitan dengan penelitian. 

G.5 Teknik Analisa Data 

 Dalam penelitian ini analisis data yang digunakan adalah analisis 

kuantitatif deskriptif, Perhitungan data yang digunakan adalah dengan 

perhitungan data distribusi frekuensi, perhitungan ini dapat dilakukan 

dengan menghitung frekuensi data tersebut kemudian dipersentasekan 

(Bungin, 2008 : 171). Untuk menghitung sebaran persentase dari frekuensi 

tersebut, dapat digunakan rumus : 

P =
푓푥
푁  푋 100% 

Keterangan : 

 P  = Prosentase 

 fx = Frekuensi individu 
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 N = Jumlah responden 

 Langkahnya dapat dilakukan dengan membuat tabel distribusi 

jawaban responden. Tabel tersebut digunakan untuk melihat skor dari setiap 

butir soal, kemudian skor tersebut dijumlahkan untuk mendapat skor total. 

Selanjutnya adalah menyusun distribusi frekuensi, tabel frekuensi diperoleh 

melalui tabulasi sederhana yang hasilnya dalam bentuk persentase. 

Setelah itu, langkah selanjutnya adalah data akan diolah kembali 

menggunakan analisis data dalam Kriyantono (2008:167), yaitu 

menggunakan statistik deskriptif tendensi sentral dengan bentuk mean. 

Tendensi sentral merupakan cara yang bertujuan untuk mendapatkan ciri 

khas dari bilangan tersebut. Mean adalah nilai rata-rata atau nilai tengah dari 

total bilangan. Mean dapat diperoleh dalam rumus : 

M =
∑ 푓푥
푁   

Keterangan : 

 M  = Mean (rata-rata) 

 ∑ 푓푥  = Jumlah unsur data 

 N = Banyaknya data/banyaknya responden/sampel   

G.6 Skala Data 

  Skala data yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala likert, 

skala likert adalah skala yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat 

dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial 

(Sugiyono, 2008:93). 
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 Dalam penilitian disini digunakan untuk mengukur motif  dan 

kepuasan yang diperoleh, jawaban dari instrument dengan skala likert 

memiliki skor sebagai berikut : 

Sangat Setuju  (SS) = 5 

Setuju   (S)  = 4 

Kurang Setuju  (CS) = 3 

Tidak Setuju (TS) = 2 

Sangat tidak setuju  (STS) = 1 


