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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Olahraga memiliki peran penting dalam kehidupan manusia, selain 

berperan dari segi fisik dan biologis yaitu untuk kesehatan tubuh. Belakangan 

olahraga merupakan gaya hidup yang sulit dipisahkan ditengah zaman yang 

semakit modern seperti saat sekarang ini. Tak dipungkiri bahwa olahraga sudah 

menjadi kebutuhan setiap manusia, bahkan dengan dijadikannya gaya hidup tak 

ayal olahraga semakin populer dan melekat pada kehidupan manusia. 

Perkembangan olahraga dari masa ke masa semakin menunjukkan peningkatan 

yang pesat, mulai dari bangsa yunani yang dahulu hanya sekedar menggemari 

olahraga sebagai sarana hiburan bagi mereka, hingga menyebar keseluruh dunia, 

dan kemudian olahraga saat ini telah menjadi sebuah industri global yang 

menjajikan di negara-negara seluruh penjuru dunia. Hingga saat ini kita lihat 

bahwa olahraga adalah sesuatu yang bukan hanya sekedar hoby atau gaya hidup 

semata melainkan sesuatu profesi yang populer dan glamor keberadaannya di 

tengah masyarakat dengan adanya industri global tadi. 

Tentunya hal demikian bisa terjadi karena adanya beberapa unsur yang 

menyertainya, salah satunya adalah media. Dengan adanya media atau media 

massa tak pelak perkembangan olahraga semakin pesat. Karena seiring dengan 

perkembangan peradaban dan peningkatan kebutuhan manusia untuk tetap saling 

berkomunikasi mengatasi batas ruang dan waktu. Maka media merupakan salah 
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satu unsur yang terpenting dalam kemajuan olahraga. Karena melihat dari 

fungsinya yaitu media massa merupakan sarana penyampaian pesan atau 

informasi kepada khalayak umum, oleh karenanya hubungan olahraga dan media 

massa ini merupakan suatu satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dalam 

perkembangan dunia olahraga tersebut. 

Bagaimana tidak, dengan liputan khusus selama pertandingan, ataupun 

berita-berita yang terkait olahraga yang ditayangkan oleh media kita bisa 

menyaksikannya langsung dari tempat kita berada, walaupun informasi tersebut 

disiarkan dari tempat yang jauh dari kita. Artinya dengan kehadiran media massa 

pada olahraga kita bisa mengikuti perkembangan klub-klub atau atlit favorit kita, 

dan juga menjadikan olahraga semakin populer di masyarakat dunia. 

Sejatinya Hubungan media massa dengan olahraga memiliki sejarah yang 

panjang. Bennett, (1983: 273-240) menjelaskan bahwa media cetak seperti surat 

kabar telah melaporkan kegiatan olahraga di inggris dan amerika serikat, sejak 

beberapa tahun yang lalu. Tampaknya, sejak itu pemberitaan dan penyiaran 

olahraga telah menjadi ajang bisnis yang menggiurkan, terutama di negara-negara 

maju, karena banyaknya sponsor dan sirkulasi peredaran uang disana. Situasi dan 

kondisi media massa seperti itu akan banyak mempengaruhi kelangsungan hidup 

dunia olahraga. Dengan demikian, dunia olahraga memperoleh dampak 

menguntungkan karena disiarkan dan diberitakan oleh media massa. 

Seperti dikatakan oleh Coackley (1994: 334-335), bahwa terdapat 

hubungan resiprokal antara media massa dan olahraga, keduanya saling 

berpengaruh terhadap yang lainnya, dan keduanya saling tergantung atas 
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kesuksesan komersial dan popularitas yang diraihnya. Menyikapi hubungan atau 

pengaruh media massa terhadap olahraga lebih lanjut, secara umum pengaruh 

media massa terhadap olahraga bisa dikategorikan sebagai berikut:  

Pertama, Media massa berpengaruh netral terhadap olahraga. Beberapa 

pakar berpendapat bahwa media massa tidak mempengaruhi perkembangan 

olahraga. Chandler dalam (Wise, 1994: 461-462) menyatakan bahwa media tidak 

mempengaruhi olahraga, penanyangan siaran olahraga hanya mereflekskan nilai-

nilai yang telah ada dalam masyarakat. Keberadan olahraga tidak tergantung pada 

media massa, tetapi keberhasilan olahraga sebagai hiburan komersial jelas 

bergantung kepada media massa. Olahraga tidak dibentuk oleh media massa 

secara umum namun olahraga dapat tumbuh dan berkembang oleh kekuatanya 

sendiri berupa kepopulerannya, karena dukungan media tidak begitu signifikan. 

Kedua Media massa memberi keuntungan kepada olahraga. Media massa 

memainkan peran yang penting dalam melahirkan pahlawan-pahlawan olahraga 

pada abad ke-20. Banyak bintang besar lahir dan dibesarkan oleh media massa. 

Coackley (1994:356) menyatakan bahwa media massa mengirimkan pesan dan 

gambaran olahraga yang benar dalam acara dan programnya, sehingga masyarakat 

menjadi peduli akan kegiatan olahraga 

Ketiga media massa merugikan perkembangan olahraga. Sage (1990:119) 

menyatakan bahwa untuk meningkatkan daya tarik bagi penonton dan 

menyesuaikan dengan kebutuhan siaran, industri media diizinkan untuk 

mendapatkan iklan, demikianlah cara media memanfatkan iklan, demikianlah cara 
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media memanfaatkan olahraga. Media massa tidak memiliki minat yang baik 

terhadap olahraga, ia semata-mata hanya mencari keuntungan belaka. 

Hubungan antara media massa dan olahraga sangatlah jelas, dan saling 

memberi pengaruh satu sama lainnya. Seperti kita lihat kebanyakan media massa, 

menyiarkan atau meliput pertandingan-pertandingan olahraga yang memang di 

senangi oleh khalayak umum. Seperti sepak bola dengan berbagai liganya, bulu 

tangkis dengan kejuaraannya, serunya balap mobil atau motor di setiap seri-nya 

ataupun liga-liga yang seru dalam kompetisinya seperti voly atau bola basket 

sekalipun dan olahraga lainnya, Setiap media pasti akan meliput atau menyiarkan 

tentang berita-berita seputar olahraga tersebut. Karena memang fungsi media 

massa menurut Vivian (2008) selain berfungsi sebagai informasi, persuasi, dan 

mendorong terciptanya kohesi sosial, fungsi yang tak kalah penting dari media 

massa adalah sebagai hiburan. Dan olahraga adalah salah satu dari elemen fungsi 

media massa yang disebutkan terakhir yaitu sebagai hiburan.  

Bahkan tak sedikit dari media massa yang menjadi sponsor utama dari 

suatu perhelatan dari olahraga tersebut. Selain untuk memenuhi fungsi hiburan 

tadi kepada khayalak umum, media massa melihat olahraga bisa dijadikan untuk 

lahan mencari keuntungan di sektor ekonomi. Dengan mencari celah dan 

memanfaatkan sistem ekonomi dan politik pada media massa, olahraga adalah 

salah satu unsur yang harus dikuasai oleh media untuk tetap eksis di jalurnya. 

Sehingga kalau kita perhatikan pada setiap media massa, baik media massa 

elektronik, media massa online bahkan media massa yang paling “tradisional” 
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diantaranya seperti media cetak sekalipun pasti mengangkat olahraga sebagai 

prioiritas mendapatkan pangsa pasarnya. 

Pada Universitas Muhammadiyah Malang begitu banyak UKM (Unit 

Kegiatan Mahasiswa) yang menjadi tempat bagi mahasiswa untuk 

mengembangkan minat atau untuk mengekspresikan potensi dan kemampuan 

dalam dirinya secara nyata. Salah satunya adalah adanya UKM Bola basket yang 

bernama CIBBM (Civitas Bola Basket Muhammadiyah Malang), CIBBM adalah 

tempat bagi mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang yang hobi, cinta, 

peduli ataupun mereka yang ingin berprestasi lewat jalur basket.  

Seluruh mahasiswa yang mempunyai kriteria tersebut bisa menjadikan 

organisasi CIBBM ini sebagai tempat merealisasikan keinginan mereka dalam hal 

yang berhubungan dengan bola basket. Sebagai mahasiswa dan juga penghobi 

basket, maka mereka yang tergabung dalam CIBBM ini pastinya mengikuti 

perkembangan dunia olahraga khususnya seputar bola basket, baik di dalam atau 

luar negeri.  

Kemudian dalam hal persepsi, setiap individu tentunya memiliki  persepsi  

dalam menyikapi sesuatu, baik itu dalam mepersepsi lingkungan sosialnya 

ataupun mempersepsi sesuatu objek. Sebagaimana dikatakan oleh Rakhmat dalam 

bukunya psikologi komunikasi ”Persepsi sebagai pengalaman tentang obyek, 

peristiwa atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan 

informasi dan menafsirkan pesan”. Dalam mempersepsi sesuatu, seorang 

memberikan makna pada stimulasi indrawi. Namun setiap persepsi yang timbul 

dari tiap-tiap individu tersebut tentu tidaklah sama, karena adanya proses indrawi 



 
 

6 
 

pada individu tadi. Seperti yang dijelaskan oleh Rakhmat lebih jauh, “Sedangkan 

perbedaan persepsi setiap orang didasarkan pada faktor-faktor personal yang 

mempengaruhi kecermatan persepsi, yaitu pengalaman, motivasi  dan 

kepribadian”. Ini berarti bahwa persepsi seseorang terhadap sesuatu harus 

dipengaruhi oleh peristiwa-peristiwa tertentu yang pernah dihadapinya, dorongan 

internal dari individu dan sifat-sifat internal yang ada pada diri individu 

(Rakhmat,2007:51). 

Berdasarkan uraian tersebut maka penulis tertarik untuk meneliti lebih 

lanjut dan mengetahui bagaimanakah penggunaan media sebagai sumber 

informasi tentang bola basket di kalangan mahasiswa aktivis bola basket.  

 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat ditarik rumusan 

masalah yang dapat diangkat dalam penelitian ini adalah “Bagaimana penggunaan 

media sebagai sumber informasi tentang bola basket di kalangan mahasiswa 

aktivis bola basket?” 

 

C. Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini yaitu untuk 

mengetahui penggunaan  media sebagai sumber informasi tentang olahraga bola 

basket di kalangan  mahasiswa aktivis bola basket.  
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D. Manfaat Penelitian  

1. Manfaat Akademis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan 

referensi untuk penelitian selanjutnya berkaitan dengan kajian penggunaan media.  

2. Manfaat Praktis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan bagi media 

agar menyajikan informasi yang lebih menarik dan informatif.  

 

E. Tinjauan Pustaka 

1. Komunikasi Massa 

Rakhmat (2007:189) memberikan definisi komunikasi massa sebagai jenis 

komunikasi yang ditujukan kepada sejumlah khalayak yang tersebar, heterogen 

dan anonim melalui media cetak atau elektronis sehingga pesan yang sama dapat 

diterima secara serentak dan sesaat. 

Sementara menurut Liliweri (2001:299) komunikasi massa adalah suatu 

studi yang mempelajari media massa, pesan-pesan yang dikirim, khlayak yang 

menjadi sasaran, dan efek terhadap khalayak. 

Adapun Vivian (2008:450) juga memberikan pengertian tentang  

komunikasi massa adalah proses penggunaan sebuah medium massa untuk 

mengirim pesan kepada audien yang luas untuk tujuan memberi informasi, 

menghibur, atau membujuk. Jadi secara umum Komunikasi Massa dapat diartikan 

sebagai komunikasi melalui media massa atau komunikasi kepada banyak orang 

(massa) dengan menggunakan sarana media massa. 
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2.1. Karakteristik komunikasi massa 

a. Komunikasi massa berlangsung satu arah, sehingga umpan balik tidak bisa 

terlihat secara langsung. 

b. Komunikatar pada komunikasi massa melembaga, terdiri dari berbagai 

orang dan macam unsur yang bekerja dalam sebuah lembaga. 

c. Pesan komunikasi massa bersifat umum, pesan-pesan dalam komunikasi 

massa tidak ditujukan pada satu orang atau kelompok tertentu. 

d. Media komunikasi massa menimbulkan keserempakan, pesan yang 

diterima oleh khalayak serempak pada waktu bersamaan. 

e. Komunikan komunikasi massa bersifat heterogen, berbeda dari segi 

demografis, geografis, dan psikologis. 

 

2.2. Fungsi Komunikasi Massa 

Menurut John Vivian dalam bukunya Teori Komunikasi Massa (2008:6) 

fungsi komunikasi massa adalah:  

a. Providing information, (sumber informasi) merupakan inti dari fungsi 

komunikasi massa yaitu sebagai penyampai pesan atau sumber informasi. 

b. Providing entertainment, (sumber hiburan) berfungsi sebagai entertainer 

(penghibur) bagi khalayaknya. 

c. Helping to persuade,  (forum persuasi) orang-orang membentuk opini dari 

informasi dan interpretasi atas informasi yang mereka terima. 

d. Contributing to social cohesion (mendorong kohesi sosial) artinya komunikasi 

massa berfungsi sebagai pendorong penyatuan masyarakat. 
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2.3. Proses Komunikasi Massa  

Menurut Wiryanto (2000:19) komunikasi di definisikan sebagai suatu 

proses, yaitu proses pengiriman pesan yang berawal dari komunikator hingga 

sampai kepada komunikan melalui saluran tertentu. Proses merupakan suatu 

peristiwa  yang berlangsung secara kontinyu. Dalam operasionalnya proses 

memerlukan berbagai komponen yaitu bagian-bagian terpenting  dan mutlak harus 

ada pada suatu keseluruhan atau kesatuan.  

Berbeda dengan tipe komunikasi yang lain, komunikasi massa dalam 

prosesnya melibatkan banyak orang yang bersifat kompleks dan rumit. Menurut 

Mc Quail (1989:33) proses komunikasi massa terlihat dalam bentuk seperti 

berikut: 

1. Melakukan distribusi dan penerimaan informasi dalam skala besar. Jadi proses 

komunikasi massa melakukan distribusi informasi kemasyarakatan dalam 

skala yang besar. 

2. Proses komunikasi massa cenderung dilakukan melalui model satu arah yaitu 

dari komunikator kepada komunikan atau media kepada khalayak. interaksi 

yang terjadi sifatnya terbatas. 

3. Proses komunikasi massa berlangsung secara asimetris antara komunikator 

dengan komunikan. Ini menyebabkan komunikasi antara mereka berlangsung 

datar dan bersifat sementara. Kalau terjadi sensasi emosional sifatnya 

sementara dan tidak permanen. 

4. Proses komunikasi massa juga berlangsung inpersonal atau non pribadi dan 

anonim. 
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5. Proses komunikasi massa juga berlangsung didasarkan pada hubungan 

kebutuhan-kebutuhan di masyarakat. Misalnya program akan ditentukan oleh 

apa yang dibutuhkan pemirsa. Dengan demikian media massa juga ditentukan 

oleh rating yaitu dimana sutu program di jam yang sama ditonton oleh 

sejumlah khalayak massa 

Dalam proses komunikasi massa, sejatinya pesan di distribusikan oleh 

komunikator melalui saluran-saluran hingga pesan tersebut dapat diterima oleh 

khalayak. saluran itu antara lain adalah media massa, baik media massa cetak, 

elektronik ataupun sebagainya. Adapun proses komunikasi massa yang 

melibatkan surat kabar atau media massa cetak yaitu, proses pentransferan atau 

pengoperan pesan dari komunikator  kepada komunikan dengan menggunakan 

teknologi media cetak atau surat kabar.  

 

2.4. Komponen Komunikasi Massa 

Seperti yang telah dijelaskan diatas bahwa agar proses komunikasi dapat 

berjalan dengan baik maka harus dipenuhi beberapa komponen. Dengan adanya 

beberapa komponen tersebut maka sejatinya komunikasi berjalan dengan efektif. 

Tak terkecuali pada komunikasi massa, memerlukan komponen-komponen agar 

proses komunikasi berjalan dengan baik. Menurut Vivian (2008:451-462) 

komponen komunikasi massa terdiri dari: 

1. Komunikator massa 

Merupakan jantung komunikasi massa, komunikator massa adalah orang-

orang yang memproduksi pesan yang disampaikan kepada khalayak melalui 
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media massa. Yang termasuk komunikator meliputi jurnalis, penulis naskah 

film, penulis lagu, penyiar tv dan radio, praktisi public relations, orang-orang 

periklanan, penyunting, dan seterusnya.  

2. Pesan massa 

Merupakan bentuk paling nyata dari hubungan kita dengan media massa. 

Pesan massa merupakan isi/maksud dari komunikasi massa. Kita 

memperhatikan media karena ingin mendapatkan pesannya. Yang disebut 

pesan adalah hal-hal yang dikomunikasikan, yakni item berita, seperti film, 

lagu rekaman, iklan billboard, novel, dan lain sebagainya  

3. Media massa 

Media massa ini merupakan sarana pembawa pesan, seperti buku, majalah, 

surat kabar, televisi, radio, film, dan sebagainya. 

4. Audien massa 

Merupakan khalayak penerima pesan media massa. Sifat audien ini berjumlah 

besar, anonim, heterogen, & berubah-ubah.  

5. Gatekeeper 

Merupakan penyaring pesan yang diterima seseorang. Dapat berupa 

seseorang atau satu kelompok yang dilalui suatu pesan dalam perjalanannya 

dari sumber kepada penerima. Gatekeeper membatasi pesan yang diterima 

komunikan, seperti editor surat kabar, majalah, penerbitan. 

6. Regulator 

Merupakan orang nonmedia yang mempengaruhi pesan komunikasi massa 

sebelum pesan sampai ke tujuan. Regulator bisa dari lembaga pemerintah atau 
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yang dibentuk pemerintah, seperti federal communication commissions 

(FCC), Departement Komunikasi, Komisi Penyiaran Indonesia  (KPI). Dan 

juga bisa dari unsur kelompok penekan (pressure group) , seperti media 

watch, organisasi keagamaan, dan lain sebagainya 

7. Filter 

Pesan yang diterima oleh khalayak dari proses komunikasi massa biasanya 

secara tak sadar di intervensi atau di filter oleh masing-masing khalayak. 

biasanya filter ini dipengaruhi oleh alat indera dari khalayak, yang merujuk 

kepada tiga kondisi umum yang mempengaruhi yaitu budaya, psikologis, dan 

kondisi fisik dari khalayak tersebut 

Sehubungan mengenai komponen komunikasi massa tidak sedikit para 

pakar yang beragumentasi atau berpendapat mengenai faktor yang harus dipenuhi 

dari keberhasilan suatu proses komunikasi massa tersebut. Diantaranya adalah 

Wilbur Schramm yang berpendapat bahwa komunikasi senantiasa membutuhkan 

setidaknya tiga komponen, yaitu: 

a. Sumber (Source): yang berarti seseorang ataupun organisasi komunikasi yang 

berbicara maupun menghimpun suatu pesan komunikasi massa seperti surat 

kabar, penerbit, stasiun televisi atau studio film. 

b. Pesan (Massage) : merupakan isi/maksud dari komunikasi massa tersebut, 

dapat berarti tinta pada kertas, gelombang suara di udara, atau setiap tanda 

yang dapat ditafsirkan. 
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c. Sasaran (Destination) : merupakan tujuan dari komunikasi tersebut, yaitu 

seorang ataupun khalayak massa yang mendengarkan, menonton, atau 

membaca pesan komunikasi massa tersebut (Mulyana, 2007:140). 

Sementara Harold D Laswell juga berpendapat dengan menjelaskan 

komponen-komponen penting dalam komunikasi massa adalah sebagai berikut:  

a. Sumber (Source): Pihak yang berinisiatif atau berkebutuhan untuk 

berkomunikasi, bisa seorang individu, kelompok, organisasi, perusahaan, dan 

lain-lain. 

b. Pesan (Massage): Apa yang dikomunikasikan oleh sumber kepada penerima. 

Pesan merupakan seperangkat symbol verbal dan/ atau nonverbal yang 

mewakili perasaan, nilai, gagasan atau maksud sumber tadi. 

c. Saluran/Media (Channel): Alat/ wahana yang digunakan sumber untuk 

menyampaikan pesannya kepada penerima. 

d. Penerima (Receiver): Orang yang menerima pesan dari sumber. Berdasarkan 

pengalaman masa lalu, rujukan nilai, pengetahuan, persepsi, pola pikir dan 

perasaan. Penerima pesan ini menerjemahkan/ menafsirkan seperangkat 

symbol verbal dan/ atau non verbal yang ia terima menjadi gagasan yang 

dapat ia pahami. 

e. Efek (Effect): Apa yang terjadi pada penerima setelah ia menerima pesan 

tersebut.  

Model Laswell ini sering diterapkan dalam komunikasi massa, yang 

mengisyaratkan bahwa lebih dari satu saluran dapat membawa pesan. Laswell 

memilah-milah komponen komunikasi tersebut kedalam formula, (Who) berarti 
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unsur sumber dari pesan, (Says what) yaitu pesan yang dikomunikasikan, (in with 

chanel) berarti melalui saluran apa pesan tersebut dikomunikasikan bisa berupa 

media massa, (to whom) kepada siapa pesan tersebut disampaikan yaitu individu 

atau audiens media massa tersebut, dan (with what effect) merupakan unsur 

pengaruh atau efek yang ditimbulkan oleh pesan komunikasi massa tersebut 

(Mulyana, 2007:136). 

Kemudian lebih lanjut sebuah model lain yang dikenal luas juga dalam 

mengkaji komponen komunikasi adalah model David K. Berlo yang juga dikenal 

dengan istilah model SCMR yang berarti: 

a. Source (sumber): pihak yang menciptakan pesan, baik sesorang ataupun 

kelompok. 

b. Message (pesan): terjemahahan gagasan kedalam suatu kode simbolik seperti 

bahasa atau isyarat. 

c. Channel (saluran): medium yang membawa pesan, bisa berupa televisi, radio, 

surat kabar, buku, majalah dan sebagainya. 

d. Receiver (penerima): orang yang menjadi sasaran komunikasi, seperti 

khalayak pembaca, pendengar atau penonton dalam komunikasi massa 

(Mulyana, 2007:150). 

 

2.5. Media Komunikasi Massa 

Sebagaimana yang telah dijelaskan diatas bahwa komunikasi massa 

membutuhkan media untuk menyampaikan pesan kepada khalayak. media itu 

disebut sebagai media massa. Media massa disini menunjukkan seluruh sistem 
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dimana pesan-pesan diproduksikan, dipilih, disiarkan sehingga diterima oleh 

khalayak.  

Dengan menggunakan media massa, pesan-pesan, informasi ataupun 

gagasan yang timbul dari proses komunikasi massa dapat didistribusikan dengan 

baik. Menurut Effendy media massa memiliki kemampuan memikat perhatian 

khalayak secara serempak (stimultaneous) dan serentak (instantaneous) media 

massa tersebut adalah media surat kabar, majalah, radio, televisi, film, dan laian-

lain. Melalui Media massa inilah pesan akan didistribusikan dan kemudian 

diterima oleh khalayak dan akan menimbulkan berbagai efek dari pesan yang 

disampaikan tadi. Media massa digunakan dalam komunikasi apabila komunikasi 

berjumlah banyak dan bertempat tinggal jauh (Effendy, 1993:81). 

Menurut Winarni (2003:17) media komunikasi massa dilihat dari 

bentuknya dapat dikelempokkan atas: 

a. Media cetakan (printed media), yang mencakup surat kabar, majalah, dan 

sebagainya. 

b. Media elektronik, seperti radio, televisi, dan lain-lain  

c. Media Online, seperti Internet.  

 

2.5.1 Bentuk- bentuk Media 

Media Cetakan (printed Media) 

A. Surat Kabar 

Menurut Agee, surat kabar memiliki tiga fungsi utama dan fungsi 

sekunder. Fungsi utama surat kabar adalah :  
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1.  To inform: menginformasikan kepada pembaca secara objektif tentang apa 

yang terjadi dalam suatu komunitas, negara dan dunia. 

2.  To comment: mengomentari berita yang disampaikan dan 

mengembangkannya ke dalam focus berita. 

3.  To provide: menyediakan keperluan informasi bagi pembaca yang 

membutuhkan barang dan jasa melalui pemasangan iklan di media. 

Fungsi Sekunder surat kabar adalah : 

1. Untuk mengkampanyekan proyek-proyek yang bersifat kemasyarakatan, 

yang diperlukan sekali untuk membantu kondisi-kondisi tertentu.  

2. Memberikan hiburan kepada pembaca dengan sajian cerita komik,kartun 

dan cerita-cerita khusus.  

3. Melayani pembaca sebagai konselor yang ramah, menjadi agen informasi 

dan memperjuangkan hak. 

Karakteristik Surat Kabar 

Untuk dapat memanfaatkan media massa secara maksimal dan tercapainya 

tujuan komunikasi, maka seorang komunikator harus memahami kelebihan dan 

kekurangan media tersebut. Karakteristik surat kabar sebagai media massa 

mencakup: publisitas, periodisitas, universalitas, aktualitas dan 

terdokumentasikan.  

Untuk menyerap isi surat kabar, dituntut kemampuan intelektualitas 

tertentu. Khalayak yang buta huruf tidak dapat menerima pesan surat kabar begitu 

juga yang berpendidikan rendah.  
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B. Majalah  

Menurut Dominick, klasifikasi majalah dibagi kedalam lima kategori 

utama, yakni:  

1. General consumer magazine (majalah konsumen umum)  

2. Business publication (majalah bisnis)  

3. Literacy reviews and academic journal (kritik sastra dan majalah ilmiah)  

4. Newsletter (majalah khusus terbitan berkala)  

5. Public Relations Magazines (Majalah Humas) 

Karakteristik Majalah 

Majalah media yang paling simpel organisasinya, relative lebih mudah 

mengelolanya, serta tidak membutuhkan modal yang banyak. Majalah tetap 

dibedakan dengan surat kabar karena majalah memiliki karakteristik tersendiri : 

Penyajian lebih dalam, Nilai aktualitas lebih lama, Gambar/Foto lebih banyak, 

Cover/sampul sebagai daya tarik. 

 

Media Elektronik  

A. Televisi 

Dari semua media massa, televisilah yang paling berpengaruh pada 

kehidupan manusia. Televisi dijejali hiburan, berita dan iklan. Audiens 

menghabiskan waktu menonton televisi sekitar tujuh jam dalam sehari. Televisi 

mengalami perkembangan secara dramatis terutama melalui pertumbuhan televisi 

kabel. Sistem penyampaian program lebih berkembang lagi, kini sedikitnya 

terdapat lima metode penyampaian program televisi yang telah dikembangkan 
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yaitu: Over the air reception of network and local station program, Cable, Digital 

Cable, Wireless Cable, Direct Broadcast satellite (DBS). 

Karakteristik Televisi 

Ditinjau dari stimulasi alat indera, dalam radio siaran, surat kabar dan 

majalah hanya satu alat indera yang mendapat stimulus, yaitu : Audiovisual, 

Berpikir dalam Gambar, Pengoperasian lebih Kompleks.  

B. Radio 

Radio adalah media elektronik tertua dan sangat luwes. Radio telah 

beradaptasi dengan perubahan dunia, dengan mengembangkan hubungan saling 

menguntungkan dan melengkapi dengan media lainnya. 

Karakteristik Radio Siaran 

Pada Radio siaran terdapat cara tersendiri, yakni apa yang disebut radio 

siaran style atau gaya radio siaran. Gaya radio siaran ini disebabkan oleh sifat 

radio siaran yang mencakup : Imanjinatif, Auditori, Akrab, Gaya Percakapan.  

Media Online 

A. Internet  

Menurut Laquey, internat merupakan jaringan longgar dari ribuan 

komputer yang menjangkau jutaan orang di seluruh dunia. Misi awalnya adalah 

sarana bagi para peneliti untuk mengakses data dari sejumlah sumber daya 

perangkat keras menjadi ajang komunikasi yang sangat cepat dan efektif. Saat ini 

internet telah tumbuh menjadi sedemikian besar dan berdaya sebagai alat 

informasi dan komunikasi yang tak dapat diabaikan.  
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Menurut LaQuey yang membedakan internet (dan Jaringan global lainnya) 

dari teknologi komunikasi tradisional adalah tingkat interaksi dan kecepatan yang 

dapat dinikmati pengguna untuk menyiarkan pesannya. Tak ada media yang 

memberi setiap penggunanya kemampuan untuk berkomunikasi secara seketika 

dengan ribuan orang.  Internet unggul dalam menghimpun berbagai orang, karena 

geografis tak lagi menjadi pembatas, berbagai orang dari negara dan latar 

belakang yang berbeda dapat saling bergabung berdasarkan kesamaan minat dan 

proyeknya. Internet menyebabkan begitu banyak perkumpulan antara berbagai 

orang dan kelompok. 

 

2.6. Penggunaan Media  

Menurut Herbert Blumer dan Elihu Katz, bahwa pengguna media 

memainkan peran aktif untuk memilih dan menggunakan media tersebut. Dengan 

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

Pengguna media berusaha untuk mencari sumber media yang paling baik di dalam 

usaha memenuhi kebutuhannya. Artinya, teori uses and gratifications 

mengansumsikan bahwa pengguna mempunyai pilihan alternative untuk 

memuaskan kebutuhannya. (Nuruddin : 2007) 

Teori uses and gratifications lebih menekankan pada pendekatan 

manusiawi dalam melihat media massa. Artinya, manusia itu mempunyai 

otonomi, wewenang untuk memperlakukan media. Blumer dan Katz percaya 

bahwa tidak hanya ada satu jalan bagi khalayak untuk menggunakan media. 

Sebaliknya, mereka percaya bahwa ada banyak alas an khalayak untuk 
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menggunakan media. Menurut pendapat teori ini, konsumen media mempunyai 

kebebasan untuk memutuskan bagaimana (lewat media mana) mereka 

menggunakan media dan bagaimana media itu berdampak pada dirinya. Teori ini 

juga menyatakan bahwa media dapat mempunyai pengaruh jahat dalam 

kehidupan. Pengguna teori ini bisa dilihat dalam kasus selektivitas musik 

personal. Kita menyeleksi musik tidak hanya karena cocok dengan lagunya, tetapi 

juga untuk motif- motif yang lain, misalnya untuk gengsi diri, kepuasan batin, 

atau sekadar hiburan.  

 

2.7. Media Massa dan Hubungannya dengan Olahraga 

Media massa telah memainkan peran yang sangat crucial ditengah 

peradapan masyarakat yang syarat akan informasi dan teknologi seperti saat 

sekarang ini. Dengan kekuatannya sebagai suatu badan yang menyalurkan 

informasi kepada khalayak, media massa tidak bisa dipisahkan darinya. Hampir 

tidak ada ruang sedikitpun di dunia ini lepas dalam  pandangan media, dengan 

kata lain media telah menjangkau segala aspek kehidupan manusia. dengan 

kondisi seperti inilah media mendapatkan  kekuatan untuk menyebarkan 

ideologinya. Apa yang diagendakan oleh media, boleh dikatakan  khalayak secara 

langsung ikut terhanyut di dalamnya. Media mampu mengkonstruksi pesannya 

sedemikian rupa sehingga khalayak juga dapat menerima pesan itu dengan baik. 

Padahal sebagaimana yang telah dibahas sebelumnya bahwa kecenderungan 

media dalam  tampilan atau  sajian pesan yang diberikannya kepada khalayaknya 

belum tentu lepas dari pada berbagai kepentingan yang membelenggunya.  
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Olahraga dianggap isu krusial menurut agenda pengelola media, media 

selalu mengagendakan dalam pemberitaannya segala persoalan yang langsung 

atau tidak langsung menyentuh fondasi olahraga. Namun persoalan muncul 

dengan kian menguatnya aspek komersialisme dalam bisnis pers, sehingga semua 

content media dianggap bisa dikomodifikasikan untuk meraup keuntungan bisnis 

semata. Dengan kepemilikan media yang terkontaminasi dengan kepentingan 

kapitalisme maka kekhawatiran akan  kuatnya modal mengalahkan kepentingan 

publik semakin mendekati kenyataan. Ketika muatan informasi diperlakukan 

sebagai komoditi belaka, maka akan terjadi perubahan mendasar dalam 

memandang realitas. Begitupun  realitas olahraga yang dimediakan akhirnya tidak 

bisa keluar dari logika komersialisme media tersebut.  

Wacana media yang mempresentasikan realitas tak akan mungkin bisa 

keluar dari ideologi yang bergejolak di abad penuh informasi seperti sekarang ini. 

Teknologi informasi telah memasung kesadaran kita mengenai diri kita sendiri 

sebagai makhluk historis dan pada saat yang sama kita terjebak dalam suatu 

pengaruh atau ideologi yang dominan. Ideologi yang dominan tersebut yaitu 

perusahaan media massa yang dikuasai oleh segelintir orang dengan tujuan atau 

kepentingan tertentu melalui isi isi media yang disampaikan kepada khalayak. 

(Ibrahim :272-273) 

Tumbuhnya olahraga sebagai suatu budaya populer seperti saat sekarang 

ini, dimana hingar bingarnya perhelatan suatu event olahraga yang mampu 

menyedot perhatian masyarakat kedalamnya menjadi sesuatu yang dipandang 

“Precious” oleh media massa. Dengan adanya kecenderungan masyarakat suka 
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terhadap olahraga, dan bahkan telah menjadi bagian dari gaya hidup, maka 

olahragapun mampu dijadikan sebagai industri komoditas bagi media. Dengan 

berbagai kekuatan yang melatar belakangi media massa dengan kepentingan untuk 

meraih pangsa pasar yang tinggi, maka olahraga pun tumbuh sebagai alat untuk 

mencari keuntungan di sektor profit. Media menyajikan space berupa halaman, 

ataupun hak siar tertentu khusus olahraga, bahkan tak jarang suatu  media menjadi 

sponsor langsung dari suatu event olahraga tersebut. 

Sejatinya Hubungan media massa dengan olahraga memiliki sejarah yang 

panjang. Bennett, (1983: 273-240) menjelaskan bahwa media cetak seperti surat 

kabar telah melaporkan kegiatan olahraga di inggris dan amerika serikat, sejak 

beberapa tahun yang lalu. Tampaknya, sejak itu pemberitaan dan penyiaran 

olahraga telah menjadi ajang bisnis yang menggiurkan, terutama di negara-negara 

maju, karena banyaknya sponsor dan  sirkulasi peredaran uang disana. Situasi dan 

kondisi media massa seperti itu akan banyak mempengaruhi kelangsungan hidup 

dunia olahraga. Dengan demikian, dunia olahraga memperoleh dampak 

menguntungkan karena disiarkan dan diberitakan oleh media massa. 

Seperti dikatakan oleh Coackley (1994: 334-335), bahwa terdapat 

hubungan resiprokal antara media massa dan olahraga, keduanya saling 

berpengaruh terhadap yang lainnya, dan keduanya saling tergantung atas 

kesuksesan komersial dan popularitas yang diraihnya 

Secara umum pengaruh media massa terhadap olahraga bisa dikategorikan 

sebagai berikut:  
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1. Media massa berpengaruh netral terhadap olahraga.  

Beberapa pakar berpendapat bahwa media massa tidak mempengaruhi 

perkembangan olahraga. Seperti yang dikatakan  Chandler (dalam wise, 1994: 

461-462) menyatakan bahwa media tidak mempengaruhi olahraga, penanyangan 

siaran olahraga hanya mereflekskan nilai-nilai yang telah ada dalam masyarakat. 

Keberadan olahraga tidak tergantung pada media massa, tetapi keberhasilan 

olahraga sebagai hiburan komersial jelas bergantung kepada media massa.  

Olahraga tidak dibentuk oleh media massa secara umum namun olahraga dapat 

tumbuh dan berkembang oleh kekuatanya sendiri berupa kepopulerannya, karena 

dukungan media tidak begitu signifikan. 

2. Media massa memberi keuntungan kepada olahraga.  

Media massa memainkan peran yang penting dalam melahirkan pahlawan-

pahlawan olahraga pada abad ke-20. Banyak bintang besar lahir dan dibesarkan 

oleh media massa. Coackley (1994:356) menyatakan bahwa media massa 

mengirimkan pesan dan gambaran olahraga yang benar dalam acara dan 

programnya, sehingga masyarakat menjadi peduli akan kegiatan olahraga. 

3. Media massa merugikan perkembangan olahraga.  

Sage (1990:119) menyatakan bahwa untuk meningkatkan daya tarik bagi 

penonton dan menyesuaikan dengan kebutuhan siaran, industri media diizinkan 

untuk mendapatkan iklan, demikianlah cara media memanfatkan iklan, 

demikianlah cara media memanfaatkan olahraga. Media massa tidak memiliki 

minat yang baik terhadap olahraga, ia semata-mata hanya mencari keuntungan 

belaka 
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2. Audiens 

Menurut Mc Quail dalam bukunya teori komunikasi massa Istilah 

„audiens‟ secara umum dan sederhana dapat diartikan sebagai sekumpulan orang 

yang menjadi pembaca, pendengar, penonton, pemirsa berbagai media dan 

komponen isi pesannya 

Semula audiens adalah sekumpulan penonton drama, teater, konser musik, 

hadirin khotbah di gereja dan sebagainya. Audiens telah direncanakan sebelumnya 

dan ditetapkan waktu serta tempatnya, dan seringkali disertai provisi khusus untuk 

memaksimalkan kualitas „penerimaan‟ di kalangan audiensnya. Suasana 

lingkungan bagi audiens (teater, aula, gereja) umumnya dirancang dengan indikasi 

peringkat dan status sosial (Mc Quail, 1989:202). 

Sementara Nurudin (2007:105) menjelaskan audiens sebagai ragam 

penonton televisi, pembaca buku, majalah, koran atau jurnal ilmiah dan pendengar 

radio. Ragam audiens terdiri atas ribuan bahkan jutaan individu, masing-masing 

tidak dibatasi jenis kelamin, pekerjaan maupun usia. 

 

2.1. Karakteristik Audiens 

Menurut Hieber dan kawan-kawan (dalam Nurudin, 2007:105), audiens 

dalam komunikasi massa setidaknya mempunyai 5 karakteristik, yaitu: 

1. Audiens cenderung berisi individu-individu yang condong untuk berbagi 

pengalaman dan dipengaruhi oleh hubungan sosial diantara mereka. Individu 

tersebut memilih produk media yang mereka gunakan berdasarkan seleksi 

kesadaran. 
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2. Audiens cenderung besar, besar dalam arti tersebar ke berbagai wilayah 

jangkauan sasaran komunikasi massa. Ukuran besar ini bersifat relatif sebab 

ada media tertentu yan jumlah audinesnya mencapai ribuan bahkan jutaan. 

3. Audiens cenderung heterogen, karena audiens berasal dari berbagai lapisan 

dan kategori sosial. Komunikasi massa bukan untuk disampaikan kepada 

audiens tertentu, melainkan untuk semua lapisan dengan berbagai 

keragamannya. 

4. Audiens cenderung anonim, maksudya audiens media pada umumnya tidak 

saling mengenal secara pribadi denan komunikator sehingga audiens tidak 

dapat memberikan umpan balik secara langsung kepada media. 

5. Audiens secara fisik dipisahkan dengan komunikator, meski stasiun tv atau 

perusahaan media terdapat di kota yang jauh dari tempat kita akan tetapi kita 

dapat menyaksikan pesan media dirumah atau tempat kita berada. 

Mc Quail (1989:201) menyatakan Hakikat dualitas audiens merupakan 

kolektifitas 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 kemudian dilayari oleh 

profesi dalam media tertentu (audiens pasif). 

 

2.2. Konsep Alternatif tentang Audiens 

Mc Quail (1989:203) menyebutkan beberapa konsep alternatif tentang 

audiens sebagai berikut: 
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1. Audiens sebagai kumpulan penonton, pembaca, pendengar, pemirsa. Konsep 

audiens diartikan sebagai penerima pesan-pesan dalam komunikasi massa, 

yang keberadaannya tersebar, heterogen, dan berjumlah banyak. Pendekatan 

sosial budaya sangat menonjol untuk mengkaji konsep ini. 

2. Audiens sebagai massa. Konsep audiens diartikan sebagai suatu kumpulan 

orang yang berukuran besar, heterogen, penyebaran, dan anomitasnya serta 

lemahnya organisasi sosial dan komposisinya yang berubah dengan cepat dan 

tidak konsisten. Massa tidak memiliki keberadaan (eksistensi) yang berlanjut 

kecuali dalam pikiran mereka yang ingin memperoleh perhatian dari dan 

memanipulasi orang-orang sebanyak mungkin. McQuail menyatakan bahwa 

konsep ini sudah tidak layak lagi dipakai. 

3. Audiens sebagai kelompok sosial atau publik. Konsep audiens diartikan 

sebagai suatu kumpulan orang yang terbentuk atas dasar suatu isyu, minat, 

atau bidang keahlian. Audiens ini aktif untuk memperoleh informasi dan 

mendiskusikannya dengan sesama anggota audiens. Pendekatan sosial politik 

sangat menonjol untuk mengkaji konsep ini. 

4. Audiens sebagai pasar. Konsep audiens diartikan sebagai konsumen media 

dan sebagai audiens (penonton, pembaca, pendengar, atau pemirsa) iklan 

tertentu. Pendekatan sosial ekonomi sangat menonjol untuk mengkaji konsep 

ini. 
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2.3. Perspektif Audiens Terhadap Media 

Melvin De Fleur dan Sandra Ball-Rokeach (dalam Nurudin, 2007:105) 

mengkaji interaksi audiens dan bagaimana tindakan audiens terhadap isi media. 

Mereka menyajikan tiga perspektif yang menjelaskan kajian tersebut. Ketiga 

perspektif itu adalah sebagai berikut: 

1. Individual Differences Perspective. Perspektif perbedaan individual 

memandang bahwa sikap dan organisasi personal-psikologis individu akan 

menentukan bagaimana individu memilih stimuli dari lingkungan, dan 

bagaimana ia memberi makna pada stimuli tersebut. Berdasarkan ide dasar 

dari stimulus-response, perspektif ini beranggapan bahwa tidak ada 

audiens yang relatif sama, makanya pengaruh media massa pada masing-

masing individu berbeda dan tergantung pada kondisi psikologi individu 

itu yang berasal dari pengalaman masa lalunya. Dengan kata lain, masing-

masing individu anggota audiens bertindak menanggapi pesan yang 

disiarkan media secara berbeda, hal ini menyebabkan mereka juga 

menggunakan atau merespon pesan secara berbeda pula. Dalam diri 

individu audiens terdapat apa yang disebut konsep diri, konsep diri 

mempengaruhi perilaku komunikasi mempengaruhi kepada pesan apa kita 

bersedia membuka diri, bagaimana kita mempersepsi pesan itu, dan apa 

yang kita ingat. Dengan kata lain, konsep diri mempengaruhi terpaan 

selektif, persepsi selektif, ingatan selektif. 

2. Social Categories Perspective. Perspektif ini melihat di dalam masyarakat 

terdapat kelompok-kelompok sosial yang didasarkan pada karakteristik 
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umum seperti jenis kelamin, umur, pendidikan, pendapatan, keyakinan 

beragama, tempat tinggal, dan sebagainya. Masing-masing kelompok 

sosial itu memberi kecenderungan anggota-anggotanya mempunyai 

kesamaan norma sosial, nilai, dan sikap. Dari kesamaan itu mereka akan 

mereaksi secara sama pada pesan khusus yang diterimanya. Berdasarkan 

perspektif ini, pemilihan dan penafsiran isi oleh audiens dipengaruhi oleh 

pendapat dan kepentingan yang ada dan oleh norma-norma kelompok 

sosial. Dalam konsep audiens sebagai pasar dan sebagai pembaca, 

perspektif ini melahirkan segmentasi.  

3. Social Relation Perspective. Persektif ini menyatakan bahwa hubungan 

secara informal mempengaruhi audiens dalam merespon pesan media 

massa. Dampak komunikasi massa yang diberikan diubah secara 

signifikan oleh individu-individu yang mempunyai kekuatan hubungan 

sosial dengan anggota audiens. Tentunya perspektif ini eksis pada proses 

komunikasi massa dua tahap, dan atau multi tahap. 

 

Dilihat dari konsep audiens yang dikemukakan oleh Mc Quail diatas, 

maka Mahasiswa juga termasuk audiens dari sebuah media massa. Yaitu audiens 

sebagai kelompok sosial atau publik. Yaitu konsep audiens yang diartikan sebagai 

suatu kumpulan orang yang terbentuk atas dasar suatu isyu, minat, atau bidang 

keahlian. Audiens ini aktif untuk memperoleh informasi dan mendiskusikannya 

dengan sesama anggota audiens. Jika mahasiswa ini tergolong sebagai audines, 

maka logika dasarnya, jumlah dan besarnya terpaan pesan yang diberikan oleh 
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media massa kepada mahsiswa sama besarnya dengan audines lainnya.  Hanya 

saja dalam proses penerimaannya tipe audiens ini lebih aktif dalam memperoleh 

atau mencari pesan dari media massa, kemudian dengan aktif pula mereka 

membahas atau mendiskusikan pesan tersebut. tidak hanya sekedar menerima 

pesan tersebut secara utuh.  

Kemudian jika dilihat dari sisi interkasi audiens dengan media, mahasiswa 

termasuk kepada pespektif perbedaan individual (individual differences 

perspective) yang memandang bahwa sikap dan organisasi personal-psikologis 

individu akan menentukan bagaimana individu memilih stimuli dari lingkungan, 

dan bagaimana ia memberi makna pada stimuli tersebut. Dalam diri individu 

audiens terdapat apa yang disebut konsep diri, konsep diri mempengaruhi perilaku 

komunikasi dan mempengaruhi kepada pesan apa kita bersedia membuka diri, 

bagaimana kita mempersepsi pesan itu, dan apa yang kita ingat. Dengan kata lain, 

konsep diri mempengaruhi terpaan selektif, persepsi selektif, ingatan selektif. 

Mahasiswa yang dimaksud pada penelitian ini adalah mahasiswa aktivis 

bola basket. Mahasiswa yang tergabung ke dalam organisasi bola basket 

Universitas Muhammadiyah Malang (CIBBM). Adapun pengertian mahasiswa 

aktivis menurut Sarwono (1978:56) adalah mahasiswa yang terdaftar sebagai 

anggota atau pengurus dari salah satu atau beberapa organisasi kemahasiswaan 

yang secara konsisten terlibat dalam setiap program organisasi yang bersangkutan. 
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3. Jurnalistik Olahraga 

Menurut Mac Dougnall menyebutkan bahwa journalisme adalah kegiatan 

menghimpun berita, mencari fakta, dan melaporkan peristiwa 

(Kusumaningrat,2005:15). Jadi jurnalistik olahraga merupakan kegiatan 

menghimpun berita, mencari fakta dan melaporkan suatu peristiwa yang 

menangani seputar-seputar dunia olahraga baik itu nasional maupun internasional 

kepada khalayak dan dibarengi dengan penjelasan tentang peristiwa itu. Bahwa 

jurnalistik olahraga adalah kegiatan penyajian informasi, berita dan cerita dari 

panggung olahraga sebagai upaya manusia mencapai prestasi yang diraih melalui 

kerja keras dan sportivitas secara transparan yang menonjolkan unsur human 

interest. Media massa yang mengusung terbitan olahraga sepertinya menjadi 

solusi tepat di tengah-tengah iklim kehidupan bangsa yang sedang mengalami 

pendangkalan sikap kritis dan kemampuan reflektif. Hal itu sesuai dengan sifat 

dasar manusia yang menyenangi permainan (homo ludens).  

Pers akan memberitakan kejadian-kejadian pada hari tertentu, 

memberitakan pertemuan-pertemuan yang diadakan, atau pers mungkin juga 

memperingatkan orang banyak tentang peristiwa-peristiwa yang diduga akan 

terjadi. Bagi wartawan olahraga dalam mencari informasi dan data-data yang 

akurat dengan cara melakukan pengamatan langsung. Mereka juga akan 

menggunakan sumber-sumber berita lain, misalnya peserta pertandingan, official 

olahraga, pejabat-pejabat humas, catatan-catatan resmi, sumber- sumber latar 

belakang dan bahkan penonton. Wartawan dituntut mampu bekerja secara 

profesional, katanya. Ia harus bisa menyingkirkan keberpihakan dan pilihan moral 



 
 

31 
 

sehingga apa yang diungkapkan dalam berita murni fakta, bukan penilaian 

individu sang wartawan. Wartawan seperti layaknya seorang pengamat (obsever). 

Ia hanya bertugas memberikan atau mentransfer apa yang dia lihat dan apa yang 

dia rasakan di lapangan. Karena itu, wartawan harus bisa berfungsi sebagai 

pemulung yang netral, yang mengambil fakta di lapangan ada adanya, tidak 

ditambah dan tidak dikurangi. Sebagai wartawan olahraga diharapkan dalam 

peliputan dan penulisan. 

Berita wartawan diharapkan menghindari penulisan berita yang berbunga- 

bunga dan juga menghindari klise dalam menulis berita olahraga, bahasa olahraga 

menekankan pada informalitas dan orisinalitas tanpa dibumbui bahasa yang basa-

basi, usang (Kusumaningrat,2005:207-216). 

 

F. Definisi Konseptual 

1. Media 

Media itu disebut sebagai media massa. Media massa disini menunjukkan 

seluruh sistem dimana pesan-pesan diproduksikan, dipilih, disiarkan sehingga 

diterima oleh khalayak.  Dengan menggunakan media massa, pesan-pesan, 

informasi ataupun gagasan yang timbul dari proses komunikasi massa dapat 

didistribusikan dengan baik. Menurut Effendy media massa memiliki kemampuan 

memikat perhatian khalayak secara serempak (stimultaneous) dan serentak 

(instantaneous) media massa tersebut adalah media surat kabar, majalah, radio, 

televisi, film, dan laian-lain. Melalui Media massa inilah pesan akan 

didistribusikan dan kemudian diterima oleh khalayak dan akan menimbulkan 
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berbagai efek dari pesan yang disampaikan tadi. Media massa digunakan dalam 

komunikasi apabila komunikasi berjumlah banyak dan bertempat tinggal jauh 

(Effendy 1993:81). 

2. Media Sebagai Sumber Informasi   

Media massa telah memainkan peran yang sangat krusial ditengah 

peradaban masyarakat yang syarat akan informasi dan teknologi seperti saat 

sekarang ini. Dengan kekuatannya sebagai suatu badan yang menyalurkan 

informasi kepada khalayak, media massa tidak bisa dipisahkan darinya. Hampir 

tidak ada ruang sedikitpun di dunia ini lepas dalam  pandangan media, dengan 

kata lain media telah menjangkau segala aspek kehidupan manusia. dengan 

kondisi seperti inilah media mendapatkan  kekuatan untuk menyebarkan 

ideologinya. Apa yang diagendakan oleh media, boleh dikatakan  khalayak secara 

langsung ikut terhanyut di dalamnya. Media mampu mengkonstruksi pesannya 

sedemikian rupa sehingga khalayak juga dapat menerima pesan itu dengan baik. 

Padahal sebagaimana yang telah dibahas sebelumnya bahwa kecenderungan 

media dalam  tampilan atau  sajian pesan yang diberikannya kepada khalayaknya 

belum tentu lepas dari pada berbagai kepentingan yang membelenggunya.  

3. Mahasiswa Aktivis 

Mahasiswa aktivis menurut Sarwono (1978:56) adalah mahasiswa yang 

terdaftar sebagai anggota atau pengurus dari salah satu atau beberapa organisasi 

kemahasiswaan yang secara konsisten terlibat dalam setiap program organisasi 

yang bersangkutan. 
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G. Fokus Penelitian  

Dalam penelitian ini, peneliti ingin mengetahui pola penggunaan media 

sebagai sumber informasi di kalangan aktivis bola basket CIBBM.  

 

H. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

deskripif dengan jenis data kualitatif. Tipe penelitian deskriptif ini menekankan 

pada perspektif emik, yaitu pendekatan penelitian yang perolehan datanya dalam 

bentuk narasi, cerita detail, ungkapan dan bahasa asli konstruksi para responden 

tanpa ada evaluasi dan interpretasi dari peneliti (Hamidi, 2004:70).  

Moleong (2008:6) menjelaskan penelitian kualitatif adalah penelitian yang 

bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek 

penelitian misalnya prilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain sebagainya, 

secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, 

pada suatu konteks khusus yang alamiah  dan dengan memanfaatkan berbagai 

metode ilmiah 

Dalam penelitian ini peneliti memilih rancangan deskriptif kualitatif, 

karena dalam penelitian deskriptif ini bertujuan untuk mendeskripsikan atau 

menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akaurat tentang subyek penelitian. 

Dengan menggunakan metode interpretatif. Dan variabel dalam penelitian ini 

adalah penggunaan media.  

 



 
 

34 
 

2. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada Universitas Muhammadiyah Malang yaitu di 

sekitar Lapangan basket Muhammadiyah Malang dan Sekretariat Civitas Bola 

basket Muhammadiyah Malang (CIBBM). Lokasi ini dipilih sebagai 

pertimbangan karena memang satu kawasan, dan mahasiswa yang tergabung 

dalam kepengurusan CIBBM tersebut sering menggunakan lokasi tersebut untuk 

mengadakan pertemuan baik formil ataupun non formil. Sedangkan waktu 

penelitiannya adalah: Mei 2012 hingga selesai. 

3. Unit Analisis Data, dan kriteria Penetapan Informan 

Unit analisis adalah satuan yang diteliti yang bisa berupa individu, 

kelompok, benda atau suatu latar peristiwa sosial seperti misalnya aktivitas 

individu  atau kelompok sebagai subjek penelitian (Hamidi, 2004:75) 

Dalam penelitian ini, peneliti ingin mengetahui penggunaan media sebagai 

sumber informasi tentang olahraga bola basket di kalangan mahasiswa aktivis 

bola basket. Maka unit analisisnya memiliki karakteristik sebagai berikut: 

a. Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang yang aktif tergabung 

dalam kepengurusan inti CIBBM Malang periode 2011-2012. 

b. Pernah mengakses informasi seputar bola basket melalui media apapun.   

Pada penelitian ini informan atau subyek penelitiannya adalah mahasiswa 

aktivis bola basket yang tergabung dalam organisasi atau Unit Kegiatan 

Mahasiswa CIBBM (Civitas Bolabasket Muhammadiyah Malang). Teknik 

pengambilan informannya peneliti menggunakan teknik Nonprobability Sampling 

yaitu Purposive Sampling.  
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4. Teknik Pengumpulan Data 

a. Wawancara 

Pada penelitian ini data yang diperoleh diharapkan berupa cerita rinci dari 

subyek penelitian tentang bagaimana pola penggunaan media yang dilakukan 

informan dalam mengakses berita atau informasi basket.  

Menurut Hamidi (2007:139) teknik wawancara dipilih peneliti dalam 

penelitian dikarenakan peneliti menginginkan data berupa cerita rinci dan bahasa 

hasil kontruksi dari para responden, misalnya tentang pengetahuan, pengalaman, 

pendapat atau pandangan hidup. 

b. Dokumentasi 

Teknik Dokumentasi ini dimaksudkan untuk memperoleh data-data 

tambahan yang berguna untuk penelitian berupa data tertulis seperti struktur 

organisasi, gambaran umum tentang subyek penelitian, dan data-data lain yang 

diperlukan selama penelitian. 

Hamidi (2007:140) menjelaskan dokumentasi adalah cara mengumpulkan 

data yang diperoleh dari catatan (data) yang telah tersedia atau yang telah dibuat 

oleh pihak lain. Teknik dokumentasi ini bisa berupa buku-buku yang relevan, 

peraturan-peraturan , laporan kegiatan, foto-foto, film dokumenter, data yang 

relevan dengan penelitian. 

5. Teknik Analisa Data 

Analisa data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data 

yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan 

cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, 
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melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan 

yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh 

diri sendiri maupun oleh orang lain (Sugiyono, 2009:335). 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik analisa data deskriptif 

kualitatif, yaitu mendiskripasikan fenomena-fenomena yang ada di lapangan, yang 

telah digali dari sumber data yang telah diseleksi dan memang data tersebut 

dibutuhkan. 

Adapun teknik analisa data yang digunakan adalah model analisis 

interaktif dari Miles and Huberman, yang terdiri dari : 

a. Data Reduction (Reduksi Data) 

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu 

perlu dicatat secara teliti dan rinci.semakin lama penelitian di lapangan maka data 

yang di dapat semakin banyak, komplek dan rumit. Oleh sebab itu perlu dilakukan 

analisis data melalui reduksi data. Yang berarti merangkum, memilih hal-hal yang 

pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan 

membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang direduksi akan 

memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti  untuk 

melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila mana diperlukan. 

b. Data Display (Penyajian Data) 

Setelah data direduksi maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan 

data atau penyajian data. Melalui penyajian data tersebut, maka data 

terorganisirkan, tersusun dalam pola hubungan sehingga akan semakin mudah 

difahami. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk 
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uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan sebagainya. 

Menurut Miles and Huberman (1984) yang paling sering digunakan untuk 

menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat 

naratif. 

c. Conclusing Drawing / Verification (Penarikan Kesimpulan) 

Langkah terakhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan 

awal yang dikemukakan masih bersifat sementar, dan akan berubah bila tidak 

ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data 

berikutnya. Akan tetapi bila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal 

didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke 

lapangan mengumpulkan  data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan 

kesimpulan yang kredibel (Sugiyono, 2009:338-345). 

6. Teknik Keabsahan Data 

Dalam teknik keabsahan data ini, peneliti menggunakan teknik 

Triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data, untuk keperluan pengecekan atau 

sebagai pembanding terhadap data itu (Moleong, 2008;330). Diantara teknik 

Triangulasi yang ada, peneliti hanya menggunakan bebera saja diantaranya, yaitu 

triangulasi dengan sumber dan triangulasi dengan metode. 

 

 

 

 


