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A. LATAR BELAKANG 

Teknologi di jaman globalisasi sekarang ini terus mengalami perkembangan yang 

sangat pesat. Salah satu dampak dari globalisasi ini, manusia memerlukan  tambahan 

informasi untuk mengimbangi kemajuan jaman. Informasi pula yang membuat kita 

mengerti dan menambah pengetahuan. Karena itu teknologi informasi yang berkembang 

saat ini tidak lepas tuntutan dari perkembangan jaman itu sendiri. 

Teknologi informasi ada karena kebutuhan khalayak akan pengetahuan. Maka, 

diperlukan media sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan pengetahuan. Media yang 

diciptakan untuk menyampaikan informasi ini telah mengalami transformasi melalui 

beberapa tingkatan. Diawali dengan kehadiran radio, surat kabar kemudian televisi. 

Diantara ketiga media tadi, televisi suatu media massa yang mempunyai banyak 

kelebihan dalam menyampaikan pesan baik itu melalui audio ataupun visual. 

Hadirnya televisi mempengaruhi semua aspek di kehidupan manusia. Entah itu 

berupa sikap, dan penginterpretasian terhadap suatu acara yang disuguhkan. Memang 

secara tidak sengaja, media massa elektronik ini mampu mengubah pola hidup dan 

perubahan budaya yang ada. Dan sebagai media massa yang paling canggih, televisi 

menjadi media massa yang sangat digemari pada saat ini. Namun televisi juga 

mempunyai pengaruh berupa sikap dan persepsi penonton yang menikmati tayangan dari 

sebuah televisi. 



Televisi merupakan media massa yang dapat dikatakan masih muda belia apabila bila 

dibandingkan dengan media massa lain seperti surat kabar. Media ini juga masih akan 

terus tumbuh dan berkembang dalam konteks teknologi ataupun hasil produknya dalam 

bentuk siaran televisi. Jika dibandingkan dengan media massa lainnya, pesan pada 

televisi secara bersamaan dapat dinikmati pemirsanya. Hal ini dikarenakan media yang 

memuat audio visual ini, bisa dibilang abstraksi realitas sosial yang paling sempurna. 

Berbeda dengan radio atau surat kabar yang tingkat abstraksinya masih memerlukan 

penalaran yang lebih tinggi. 

Televisi juga mampu menembus batas yang sulit dijangkau oleh media massa 

elektronik yang lain dengan menjangkau daerah-daerah yang jauh secara geografis. 

Televisi juga terdapat pada ruang-ruang publik hingga ruang yang sangat pribadi. 

Televisi merupakan gabungan dari media dengar (audio) dan gambar hidup (gerak atau 

live) yang memberikan tayangan atau pilihan program acara bersifat politis, informatif, 

hiburan, pendidikan. Selain itu, televisi memberikan kenyamanan tersendiri pada 

pemirsanya, selain informasi yang disampaikan yang beragam. Namun pada 

kenyataannya, televisi hanya sebuah alat atau sarana untuk mencapai kepuasan dalam 

memenuhi salah satu kebutuhan. Dan hal itu sejalan dengan pertumbuhan industri media 

massa, televisi telah menjadi sarana bisnis yang mulai bersaing ketat semenjak adanya 

televisi swasta dan televisi lokal/daerah 

Dulu penonton hanya bisa menikmati siaran Televisi Republik Indonesia (TVRI) dan 

beberapa televisi swasta. Namun saat ini, tersedia lebih dari ratusan siaran televisi yang 

bisa dinikmati, baik itu televisi nasional, televisi swasta, maupun televisi lokal. Televisi 

Republik Indonesia merupakan televisi nasional yang pernah ada. Kebutuhan akan 



informasi kemudian memunculkan beberapa televisi swasta yang hingga saat ini masih 

bersaing. Televisi swasta pertama yakni Rajawali Citra Televisi Indonesia  (RCTI), 

kemudian kita tahu  adanya Surya Citra Televisi (SCTV), Indosiar, Televisi Pendidikan 

Indonesia (TPI), AnTV, Transformasi Televisi (Trans TV), TV 7 (sekarang berganti 

naman Trans 7), Lativi (sekarang berganti nama TV one), kemudian Global TV. Dan 

sekarang semakin banyak televisi swasta lokal yang memiliki tayangan yang tidak kalah 

dengan televisi swasta nasional. 

Begitu banyak program acara yang disuguhkan oleh stasiun televisi untuk menarik 

perhatian dari penonton. Berbagai ide acara dan format yang diusung disajikan secara 

apik. Suguhan film box office, variety show, game show, talkshow, kuis. Namun 

masyarakat cenderung untuk melihat program acara yang intinya berisikan hiburan. 

Tidak mengherankan jika pengelola televisi kemudian berlomba menyajikan program 

unggulannya untuk mendapatkan tempat bagi pemirsanya.  

Televisi sebagai saluran komunikasi massa yang difavoritkan dibanding media massa 

lainnya memang saling bersaing menjadi penyaji informasi terbaik di mata masyarakat. 

Tapi terkadang isi yang ditampilkan terlihat sama antara stasiun televisi satu dengan yang 

lainnya. Mulai dari keserempakan berita, format acara yang serupa di beberapa stasiun 

televisi. Selain itu tayangan yang memiliki unsur romantisme berujung pada hal 

mengarah ke pornografi sering terlihat pada adegan erotis di sinetron dan FTV. Hingga 

pada kekerasan yang tersembunyi pada film kartun. 

Penonton tentu merasakan kesamaan berita yang disampaikan pada beberapa stasiun 

televisi. Pengaruh isi berita pada masing-masing penonton berbeda satu sama lain dalam 

menanggapi berita. Bisa saja penonton hanya menanggapi isi berita yang ada dalam hati 



saja dan ucapan yang tak tersampaikan pada media yang menyampaikan suatu berita. 

Namun kini, beberapa stasiun televisi sudah menerapkan sistem telepon interaktif. Yang 

dimaksudkan agar penonton bisa aktif memberikan saran, pendapat dan tanggapan berita. 

Akan tetapi itupun terbatasi oleh waktu yang disediakan oleh pihak stasiun televisi. 

Selain bisa berinteraktif penonton kini bisa menentukan “Jawara Baru” dalam ajang 

pencarian bakat yang diadakan oleh beberapa stasiun televisi. Pencarian bakat memang 

telah menjamur di Indonesia. Kesamaan format acara pencarian bakat juga 

mempengaruhi beberapa orang yang ingin menunjukkan bakat dan menjadi terkenal 

tentunya. Dan disinilah penonton diajak untuk berperan sebagai juri dan penentu 

pemenang dari ajang pencarian bakat yang ada.  

Sedangkan bagi penggemar sepak bola kini juga bisa berbagi kalimat untuk 

mendukung klub kesayangannya dengan mengirimkan dukungan dan komentar selama 

pertandingan berlangsung melalui pesan singkat atau SMS. Baik sebagai penentu 

pemenang dan mengirim komentar, penonton diwajibkan membayar biaya tertentu.  

Global TV merupakan salah satu stasiun televisi yang dinaungi oleh Media  

Nusantara Citra (MNC). Termasuk televisi swasta nasional yang muda usianya, karena 

diluncurkan pada tanggal 8 Oktober 2002. Global TV sebagai anggota Media Nusantara 

Citra tidak hanya menayangkan acara milik Global TV sendiri, tapi juga ada beberapa 

acara dari MTV dan kartun dari Jepang (anime) dan Nicklelodeon. 

Global TV sebagai salah satu stasiun televisi swasta bekerja sama dengan MTV, 

sebuah televisi berskala Internasional memiliki acara yang berbeda. Beberapa acara dari 

MTV yang ditayangkan Global TV yakni MTV Ampuh, MTV SOB (sound of basic), 



MTV Dua Kamera, MTV Studio, MTV Insomnia. Sebagai televisi yang mangacu pada 

pasar anak muda atau remaja. 

MTV Insomnia merupakan salah satu garapan dari Global yang bisa dibilang unik. 

Dikatakan demikian karena satu-satunya variety show yang tayang tengah malam. MTV 

Insomnia tayang pada hari Senin sampai dengan hari Jumat pada jam 01.00 sampai 03.00. 

Acara MTV Insomnia yakni sebuah acara yang dikemas secara ringan dan menarik untuk 

menemani penderita Insomnia dan juga para penggemar tayangan tengah malam. 

Dibawakan oleh 2 VJ (Video Jokey) yakni VJ Adit dan VJ Surya. Acara yang bersetting 

kamar kos-kosan terlihat ada kesan berantakan.  

Banyak hal disajikan pada acara tengah malam ini. Acara yang mengambil nama 

sebuah penyakit “Insomnia” ini menemani penontonnya lebih dari 2 jam kedepan. Ada 

bincang bersama dengan tamu dari industri musik, membuka dan membaca e-mail dari 

para penggemar di  facebook ada pemutaran video bergambar (video klip). Bahkan bisa 

dibilang variety show yang menampilkan banyak pengalaman hidup. Memang acara ini 

terkesan seperti acara curhat (pencurahan hati atau berbagi cerita) entah itu dari 

narasumber atau dari penelpon. 

Memang terjadi persaingan pada tayangan tengah malam seperti berita dari dalam dan 

luar negeri, beberapa film box office, dan juga tayangan sepak bola.  Namun MTV 

Insomnia memiliki tempat sendiri bagi penonton yang menunggu tayangan ini. Sebagai 

satu-satunya tayangan variety show tengah malam MTV Insomnia bisa jadi menjadi acara 

yang ditunggu oleh penonton yang memang memiliki hobby tidur tengah malam. 

Tayangan sepak bola yang  memiliki jam tayang tengah malam selalu dinantikan 

penggemarnya. Namun karena jadwal tayang dari pertandingan yang ada pada akhir 



pekan. Berbeda dengan MTV Insomnia yang tayang pada hari Senin sampai Jumat yang 

tentu dinanti penonton setianya. 

MTV Insomnia sudah banyak menyerap khalayak untuk menontonnya. Tidak hanya 

dilihat dari antusiasme dari penelpon yang bisa interaktif dengan pembawa acaranya. Hal 

ini terlihat dari anggota yang bergabung di akun facebook MTV Insomnia. Bahkan 

karena banyaknya penonton yang bergabung di akun facebook MTV Insomnia yang 

pertama, sekarang MTV Insomnia menambah akun baru untuk penonton.  

MTV sebagai salah satu grup televisi Internasional memiliki pengaruh besar pada 

anak muda. Dan segmen dari tayangan ini tidak lain juga mengacu kepada anak muda 

yang tidak bisa tidur di malam hari. Anak muda merupakan segmen yang luas dan 

memiliki pemikiran yang bervariasi. Dan mereka yang melihat acara yang ditayangkan di 

tengah malam ini tentunya memiliki alasan tersendiri. Karena banyak anak muda yang 

memiliki rutinintas rutin di pagi hari. Dari hal itu mereka sebagai penonton memiliki 

motif yang berbeda satu dengan yang lain.  

Peneliti sangat tertarik untuk memilih tempat angkringan dijadikan tempat penelitian. 

Hal ini disebabkan angkringan dikawasan jalan Soekarno-Hatta menjadi salah satu 

tempat yang selalu dikunjungi anak muda. Angkringan dianggap sebagai tempat yang 

tepat untuk bersosialisasi sambil menunggu acara MTV Insomnia dimulai. 

Dari hal yang disampaikan di atas, peneliti ingin meneliti fenomena begadang yang 

diisi dengan menonton acara MTV Insomnia. Apakah ada motif tertentu penonton 

menikmati tengah malam ini? Apakah acara ini bisa memenuhi kebutuhan dari 

penontonnya? Mengingat acara MTV Insomnia yang tayang pada tengah malam ini 

memiliki format yang sangat berbeda dari kebanyakan acara yang ada.  



B. RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan fenomena diatas, maka rumusan masalah yang diajukan adalah Motif 

apa saja yang mendorong Anak Muda Menonton Acara MTV Insomnia di Global TV? 

C. TUJUAN PENELITIAN 

Sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan dan agar penelitian ini menjadi 

lebih terarah secara jelas maka perlu ditetapkan tujuannya yakni,  Untuk mengetahui 

Motif apa saja yang mendorong Anak Muda Menonton Acara MTV Insomnia di Global 

TV? 

D. KEGUNAAN PENELITIAN 

Adapun kegunaan penelitian yang diwujudkan dalam bentuk penulisan skripsi ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Kegunaan Akademis 

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi positif bagi ilmu 

pengetahuan terutama dalam bidang komunikasi audio visual. Dan semoga nantinya 

dapat membantu penelitian-penelitian yang berhubungan dengan motif menonton 

selanjutnya. 

2. Kegunaan Praktis 

Diharapkan hasil penelitian ini dapat mengetahui gambaran motif anak muda 

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

kepada audiens untuk lebih selektif dalam memilih tayangan yang dapat memenuhi 

kebutuhannya.  

 

 



E. TINJAUAN PUSTAKA 

E.1 Komunikasi Massa 

E.1.1. Pengertian Komunikasi Massa 

Komunikasi massa adalah studi ilmiah tentang media massa beserta 

pesan yang dihasilkan, pembaca/pendengar/penonton yang akan coba 

diraihnya dan efeknya terhadap mereka. Atau dari sekian banyak definisi 

komunikasi massa yang ada, bisa ditarik benang merah kesamaan definisi-

definisi tersebut yaitu pada dasarnya komunikasi massa adalah komunikasi 

melalui media massa (media cetak dan elektronik) (Nurudin, 2004 : 1-2). 

Dalam percakapan sehari-hari, orang cenderung mengartikan 

Komunikasi Massa sama dengan alat atau benda fisik yang berfungsi sebagai 

media massa seperti radio, televisi, film, surat kabar dan sebagainya. Padahal 

tidak demikian sebenarnya. Dalam pembahasan ini, pengertian komunikasi 

massa yang dimaksud berbeda dengan yang disebut diatas. Komunikasi massa 

diartikan sebagai berikut: 

a. Bittner. Komunikasi Massa adalah pesan yang dikomunikasikan melalui 

media massa pada sejumlah orang besar (Mass communication is messages 

communicated through a mass medium to a large number of people) 

b. Gerbner. Komunikasi Massa adalah produksi dan distribusi yang 

berlandaskan teknologi dan lembaga dari arus pesan yang kontinyu serta 

paling luas dimiliki dalam masyarakat individu. (Mass communication is the 

technologically and institutionally based production and distribution of the 

most broadly shared continous flow of messages in industrial societies). 



c. Rakhmat. Komunikasi Massa adalah jenis komunikasi yang ditujukan 

kepada sejumlah khalayak yang tersebar, heterogen dan anonim dan melalui 

media cetak atau elektronik sehingga pesan yang sama dapat diterima secara 

serentak dan sesaat. 

d. Severin dan Tankard, Jr. Komunikasi Massa adalah sebagian ketrampilan, 

sebagian seni dan sebagian ilmu. Sebagai ketrampilan jika komunikasi 

massa meliputi teknik-teknik fundamental tertentu yang dapat dipelajari 

seperti memfokuskan kamera televisi, mengoperasikan tape recorder atau 

mencatat ketika berwawancara. Sebagai seni dalam pengertian bahwa ia 

meliputi tantangan kreatif seperti menulis skrip untuk program televisi, 

mengembangkan tata letak yang estetis untuk iklan majalah atau 

menampilkan teras berita yang memikat bagi sebuah kisah berita. Ia adalah 

ilmu dalam pengertian bahwa ia meliputi prinsip-prinsip tertentu tentang 

bagaimana berlangsungnya komunikasi yang dapat dikembangkan dan 

dipergunakan untuk membuat berbagai menjadi lebih baik (Winarni, 2003 : 

5-6). 

Dalam Effendy (2007: 21)  Joseph de Vito menampilkan definisinya 

mengenai komunikasi massa dengan lebih tegas yakni: 

”First, massa communication is communication addressed to the 

masses, to an extremely large audience. This d oes not mean that the 
audience include all people or everyone who reads or everyone who 

watches television; rather than it means an audience that is large and 

generally rather poorly defined. Second, mass communication is 
communication mediated by audio and / or visual transmitters. Mass 

commucation is perhaps most easily and most logically defined by its 

forms; televison, radio, newspaper, magazines, film books and tapes”. 
(Pertama, komunikasi massa adalah komunikasi yang 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 
didefinsikan. Kedua komunikasi massa adalah komunikasi massa 

komunikasi yang disalurkan oleh pemarcar-pemancar yang audio atau 

visual. Komunikasi massa barangkali akan lebih mudah dan lebih logis 

bila didefiniskan menurut bentuknya: televisi, radio, surat kabar, 
majalah, film, buku, dan pita).  

 

Menurut Littlejohn pada bukunya Theories of Human Communication 

(2001 : 303), ”Mass communicationis the process whereby media organizations 

produce and transmitt messages to large public and the process by which those 

messages are sought, used, understood, and influence.” (Komunikasi massa 

adalah proses dimana organisasi-organisasi media memproduksi dan 

menyampaikan pesan-pesan kepada khalayak luas dan proses dimana pesan-

pesan dicari, digunakan, dipahami, dan dipengaruhi oleh khalayak). 

E.1.2. Ciri-ciri Komunikasi Massa 

Komunikasi massa memiliki ciri-ciri yang ditentukan oleh sifat unsur 

yang ada. Ciri-ciri komunikasi massa dalam Nurudin (2003 : 16-30) :  

1. Komunikator dalam komunikasi massa melembaga. 

Artinya komunikator dalam komunikasi massa itu bukan satu orang tetapi 

kumpulan orang-orang yang tergabung dalam berbagai macam unsur dan 

bekerja satu sama lain dalam sebuah lembaga. 

 

 

2. Komunikan dalam komunikasi massa bersifat heterogen. 

Dimana keberadaan komunikasn terpencar-pencar, antara yang satu dengan 

yang lain tidak saling kenal dan masing-masing berbeda dalam hal 



pendidikan, jenis kelamin, status sosial ekonomi, punya jabatan yang 

seragam, punya agama atau kepercayaan yang tidak sama pula. 

3. Pesannya bersifat umum. 

Pesan-pesan dalam komunikasi massa tidak ditujukan kepada satu orang 

atau satu kelompok masyarakat tertentu. Dengan kata lain, pesan-pesannya 

ditujukan pada khalayak yang plural. Oleh karena itu, pesan yang 

dikemukakan tidak bersifat khusus. Khusus disini artinya pesan tersebut 

memang tidak ditujukan untuk golongan tertentu. 

4. Komunikasi bersifat satu arah. 

Artinya dalam penyampaian pesan komunikasi tidak ada umpan balik dari 

komunikan kepada komunikator. Kalaupun ada sifatnya tertunda. 

5. Komunikasi massa menimbulkan keserempakan. 

Serempak disini berarti khalayak bisa menikmati media massa tersebut 

hampir bersamaan. 

6. Komunikasi massa mengandalkan peralatan teknis 

Media massa sebagai alat utama dalam menyampaikan pesan kepada 

khalayak sangat membutuhkan peralatan teknis. Peralatan teknis yang 

dimaksud misalnya untuk media elektronik (mekanik atau elektronik) 

7. Komunikasi massa dikontrol gatekeeper. 

Gatekeeper atau yang sering disebut pentapis informasi/ palang pintu / 

penjaga gawang adalah orang yang sangat berperan menyebarkan informasi 

melalui media massa. Gatekeeper disini berfungsi sebagai orang yang ikut  

menambah atau mengurangi, menyederhanakan dan mengemas semua 



informasi yang disebarkan agar lebih mudah dipahami. Gatekeeper yang 

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

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

yang semuanya mempengaruhi bahan-bahan yang akan dikemas dalam 

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

sangat menentukan berkualitas tidaknya informasi yang akan disebarkan.   

E.1.3. Fungsi Komunikasi 

Bertahun-tahun, teori media hanya berkonsentrasi pada bagaimana kerja 

dari media dan efeknya ke penonton. Dasar pendekatan fungsional inilah yang 

berkonsentrasi pada sistem dari komunikasi massa, bagaimana kerjanya, dan 

apa yang dihasilkannya. Mula-mula Harold D. Lasswell, dalam artikel klasiknya 

dia mempresentasikan model komunikasi yakni “who, says what, in which 

channel, to whom, and with what effect (siapa, menyampaikan apa, dengan 

menggunakan saluran apa, kepada siapa, dan dengan efek/pengaruh apa?)”. Dari 

model klasiknya, Lasswell menyimpulkan 3 hal Surveilance, Correlation, dan 

Transmission. 

Dalam Winarni (2003 : 44-45), Wright menambahkan fungsi 

komunikasi menjadi empat yakni :  

 

a.  Surveillance atau Pengawasan 

 Disebut juga pengawasan terhadap apa yang terjadi dilingkungan. 

Komunikasi akan terus menerus mencari tahu, menyelidiki dan 

mengumpulkan informasi lalu menyebarluaskan kepada khalayak. Fungsi 



inilah yang dimaksud dengan fungsi pemberitaan dari komunikasi massa. 

Bagi individu dan masyarakat, fungsi pemberitaan ini berperan sebagai 

peringatan (warning). 

b.  Correlation atau Kegiatan Menghubungkan 

 Fungsi ini berperan untuk membantu mobilisasi  yaitu menggerakkan 

masyarakat untuk suatu tujuan bersama. Bagi individu fungsi ini 

memberikan efisiensi, yaitu dengan membaca media berarti individu akan 

tertolong untuk mendapatkan berbagai informasi tanpa harus bersusah payah 

terjun ke lapangan. Pemberitaan media massa yang disertai dengan analisis 

juga berfungsi preskripsi atau memberi resep pada khalayak dalam 

menghadapi sesuatu masalah. 

c.  Transmisi Kultural 

 Fungsi pewarisan budaya atau fungsi pendidikan dari komunikasi massa ini 

berperan meningkatkan keutuhan sosial dan mengurangi ketidakpastian di 

tengah masyarakat. Fungsi ini juga dapat terjadi disfungsi, yakni bagi 

masyarakat akan berkembang masyarakat massa, dan bagi individu akan 

terjadi depersonalisasi sosialisai yaitu proses sosialisasi menjadi hampir 

sama bagi  setiap orang, tidak terjadi kekhasan bagi setiap individu. 

 

d.  Entertainment atau Hiburan 

 Fungsi ini merupakan sarana pelepas lelah baik bagi individu maupun 

masyarakat. Sedangkan disfungsi dari fungsi penghiburan bagi masyarakat 

adalah publik yang divert yaitu cenderung menghindari aksi-aksi sosial 



karena hiburan yang disajikan media menyebabkan masyarakat menjadi 

lebih individualistik. Sedangkan bagi individu disfungsi dari fungsi 

penghiburan adalah meningkatkan kepasifan karena hiburan yang disajikan 

media cenderung membuat orang terlena, menurunkan selera akibat 

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

memungkinkan terjadinya pelarian yaitu upaya untuk melarikan diri dari 

kenyataan hidup  

Paradigma fungsi komunikasi massa juga diutarakan oleh Jay Black dan 

Frederick C Whitney dalam Nurudin (2003 : 62) yang menuliskan fungsi 

komunikasi massa antara lain: 

1. To inform (memberikan informasi) 

2. To entertaint (memberi hiburan) 

3. To persuade (membujuk) 

4. Transmission of culture (transmisi budaya) 

Masih dalam Nurudin (2003 : 63), menurut Alexis S. Tan, fungsi-fungsi 

komunikasi massa bisa beroperasi dalam 4 (empat) hal, yaitu: 

1. Memberi informasi 

2. Mendidik  

3. Mempersuasi 

4. Menyenangkan : memuaskan kebutuhan 

E.2 Media Massa 

Komunikasi massa tidak akan pernah lepas dari media dan massa (penonton). 

Karena media menjadi alat yang digunakan untuk menyampaikan informasi  ke 



penonton. Media adalah sesuatu yang menjadi saluran atau perantara 

tersampaikannya pesan komunikasi (Hamidi, 2007 : 41).  

Sedangkan Massa disini dimaksudkan sebagai para penerima pesan (komunikan) 

yang memiliki status sosial dan ekonomi yang heterogen satu sama lainnya. Ciri-ciri 

massa yaitu :  

1. Jumlahnya besar 

2.  Antara individu tidak ada hubungan organisatoris  

3. Memiliki latar belakang sosial yang berbeda (Kuswandi, 1996 : 20).  

Media dianggap sebagai penengah dari seorang penonton dengan segala  sesuatu 

yang berhubungan dengan dunia. Menurut Denis McQuail dalam Littlejohn (2001 : 

303-304)  

“Media are the windows that enable us to see beyond our immediate 

surroundings, interpreters that help us make sense of experience, platforms or 
carriers that convey information, interactive communication that includes 

audience feedback, signposts that provide us with instructions and directions, 

filters that screen out parts of experience and focus on others, mirrors that reflect 
ourselves back to us, and barriers that block the truth.” 

( Media adalah jendela yang memungkinkan kita untuk melihat secara dekat hal 

yang ada disekeliling kita, interpreter yang membantu kita merasakan sebuah 

pengalaman, program atau iklan yang menyampaikan informasi, komunikasi 
interaktif yang memasukkan umpan balik pada kita, petunjuk-petunjuk yang 

menyediakan perintah dan hal yang harusnya dilakukan bagi diri kita, penyaring 

atau editor yang menyuguhkan kita sebagian pengalaman dan fokus ke hal lain, 
cermin yang merefleksikan kita kembali pada diri kita sendiri, dan penghalang 

yang menutupi kebenaran). 

 

 Pada buku yang sama ( Littlejohn, 2001 : 304), Joshua Meyrowitz adds three 

additional metaphors—media as conduits, media as languages, media as environment 

(menambahkan tiga metafora tambahan yakni media sebagai saluran, media sebagai 

bahasa, media sebagai lingkungan) 



Dalam bukunya Sutaryo (2005: 289-290), Onong Uchjana Effendy menjelaskan, 

media massa adalah media komunikasi yang mampu meniumbulkan keserempakan, 

dalam arti khalayak dalam jumlah yang relatif sangat banyak secara bersama-sama, 

pada saat yang sama memperhatikan pesan yang dikomunikasikan melalui media 

tersebut, misalnya surat kabar, televisi dan film teatrikan yang ditayangkan di gedung 

bioskop. 

Media massa sering dihubungkan dan dipakai untuk menunjuk alat-alat 

komunikasi massa yang ada, seperti televisi, surat kabar, majalah, radio, dan alat 

komunikasi massa lainnya. Akan tetapi, media massa lebih dari sekedar alat tapi juga 

merupakan suatu pranata sosial (social institution). Seperti yang dikatakan Pawito 

(2007 : 254) Media massa adalah suatu pranata sosial yang bekerja di dalam 

masyarakat yang karenanya berinteraksi dengan pranata-pranata lain yang ada di 

dalam masyarakat.  

Dalam bukunya Kuswandi (1996 : 98) Media massa terbagi menjadi 2 bagian 

yaitu : 

1.  Media Elektronik (televisi dan radio) 

2.  Media Massa Cetak (koran, majalah dan sejenisnya).  

Setiap media massa mempunyai kekuatan masing-masing. Tetapi pada prinsipnya 

media massa merupakan satu institusi yang melembaga dan berfungsi bertujuan untuk 

menyampaikan informasi kepada khalayak sasaran agar well informed (tahu 

informasi).  

Ada beberapa unsur penting dalam media massa yaitu : 

1.  Adanya sumber informasi 



2.  Isi pesan (informasi) 

3.  Saluran (media) 

4.  Khalayak sasaran (masyarakat) 

5.  Umpan balik khalayak sasaran 

Dalam menjalankan fungsinya, media massa menghadapi berbagai macam 

khalayak sasaran yang berbeda status sosial dan ekonominya 

E.3 Televisi Sebagai Media Komunikasi Massa 

Sebagaimana telah kita ketahui bahwa komunikasi massa memang tak bisa 

dipisahkan dengan massa atau khalayak. Massa atau khalayak yang menerima pesan 

dari proses komunikasi yang berlangsung memiliki heterogenitas  baik dari segi status 

sosial dan ekonomi. Komunikasi menggunakan media massa televisi, menjadikan 

komunikasi lebih efektif.  

Karena media massa televisi bersifat “transitory” (hanya meneruskan) maka 

pesan-pesan yang disampaikan melalui komunikasi massa media tersebut, hanya 

dapat didengar dan dilihat secara sekilas. Pesan-pesan di televisi bukan hanya 

didengar, tetapi juga dapat dilihat dalam gambar yang bergerak (audiovisual) 

(Kuswandi, 1996: 16). 

Pengiriman isi pesan melalui komunikasi massa media televisi, harus benar-benar 

menguasai sifat-sifat fisik dan massa dari media massa itu sendiri. Dengan memahami 

sifat medium yang dipakai maka proses komunikasi akan berjalan dengan efisien dan 

efektif, dehinga kemungkinan pesan itu sampai kepada massa pun akan semakin besar 

(Kuswandi, 1996 : 18). 



Televisi, disamping sebagai media yang amat menghibur, juga menjadi saluran 

komunikasi dua arah yang efektif. Munculnya media televisi dalam kehidupan 

manusia memang menghadirkan suatu peradaban, khususnya dalam proses 

komunikasi dan informasi yang bersifat massa. Globalisasi informasi dan komunikasi 

setiap media massa jelas melahirkan satu efek sosial yang bermuatan perubahan nilai-

nilai sosial dan budaya manusia (Kuswandi,1996 : 21-22). 

Ciri-ciri televisi menurut A. Phiggins antara lain: 

1.  Para penonton atau pirsawan  dapat melihat dan mendengar, sesuatu peristiwa atau 

kejadian yang sedang berlangsung, dengan demikian dapat dilihat secara terus 

menerus. 

2.  Televisi melakukan komunikasi langsung dan akrab (directy and intimately), 

sebab penonton televisi hanya terdiri dari beberapa orang saja. Jadi para penonton 

TV seolah-olah berhadapan langsung dengan kejadian, didalam kamar duduknya 

sendiri. 

3.  Layar televisi adalah sedemikian kecilnya, sehingga tidak mungkin menunjukkan 

seluruh situasi, seperti didalam layar film dan karena itu yang dijadikan pokok 

pertunjukkan ialah close up (Amri Amir, 1981 : 46). 

Media televisi juga mempuyai banyak kelebihan disamping beberapa kelemahan. 

Kekuatan media televisi ialah Menguasai jarak dan ruang karena teknologi televisi 

telah menggunakan elektromagnetik, kabel dan fiber yang dipancarkan (transmisi) 

melalui satelit. Sasaran yang dicapai untuk menjangkau massa, cukup besar. Nilai 

aktualitas terhadap suatu liputan atau pemberitaan, sangat cepat. Daya rangsang 

seseorang terhadap media televisi, cukup tinggi. Hal ini disebabkan oleh kekuatan 



suara dan gambarnya yang bergerak (ekspresif). Informasi atau berita-berita yang 

disampaikan lebih singkat, jelas dan sistematis, sehingga pemirsa tidak perlu lagi 

mempelajari isi pesan dalam menangkap siaran televisi. 

Ada kekuatan tentu saja ada kelemahan. Kekurangan televisi adalah Karena 

bersifat ”transitory” maka isi pesannya tidak dapat di memori oleh pemirsa (lain 

halnya dengan media cetak, informasi dapat disimpan dalam bentuk klipingan koran). 

Media televisi terikat oleh waktu tontonan, sedangkan media cetak dapat dibaca 

kapan saja dan dimana saja. Televisi tidak bisa melakukan kritik sosial dan 

pengawasan sosial secara langsung dan vulgar seperti halnya media cetak. Hal ini 

terjadi karena faktor penyebaran siaran televisi yang begitu luas kepada massa yang 

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

stabilitas keamanan negara. Pengaruh televisi lebih cenderung menyentuh aspek 

psikologis massa, sedangkan media cetak lebih mengandalkan efek rasionalitas 

(Kuswandi, 1996 : 22-23). 

Perkembangan media massa televisi mencapai tingkat yang tinggi. Peran media 

massa yang satu ini tidak bisa lepas dari kebutuhan kita akan sesuatu yang baru. 

Meskipun media massa audio visual atau kita sebut dengan televisi ini, memiliki 

berbagai kelebihan dan kekurangannya. Bukan tidak mungkin suatu saat dapat 

memberikan pengaruh yang baik dari segi informasi dan komunikasi.  

 

E.4 Penonton (Audiens)  

Tidak bisa dipungkiri, audience (penonton) yang dimaksud dalam komunikasi 

massa ini sangat beragam, dari jutaan penonton televisi, ribuan pembaca buku atau 



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

Mereka berbeda dalam cara berpakaian, berpikir, menanggapi pesan yang 

diterimanya, pengalaman dan orientasi hidupnya. Tetapi masing-masing individu ini 

juga bisa saling mereaksi satu sama lain terhadap pesan yang diterimanya. (Nurudin, 

2003 : 96) 

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

audiences antara lain: 

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

pengalaman dan dipengaruhi oleh hubungan sosial diantara mereka. Individu-

individu tersebut memilih produk media yang mereka gunakan berdasarkan 

seleksi kesadaran. 

2. Audience cenderung besar. Luas disini berarti tersebar keberbagai wilayah 

jangkauan sasaran komunikasi massa. Meskipun begitu ukuran luas ini sifatnya 

bisa jadi relatif. Sebab, ada media tertentu yang khalayaknya mencapai ribuan, 

ada yang mencapai jutaan. Baik ribuan atau jutaan itu tetap bisa disebut audience 

meskipun jumlahnya berbeda. Tetapi, perbedaan ini bukan sesuatu yang prinsip. 

Jadi tak ada ukuran pasti tentang luasnya audience itu. 

3.  Audience cenderung heterogen. Mereka berasal dari berbagai lapisan dan kategori 

sosial. Beberapa media tertentu punya sasaran, tetapi heterogenitasnya juga tetap 

ada.  

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

5. Audience secara fisik dipisahkan dari komunikator.  

E.5  Anak Muda 



Perkembangan dalam diri seorang anak bisa diartikan proses pada diri seorang 

anak untuk secara total mengubah prinsip hidupnya. Dalam proses ini, seorang anak 

memerlukan adanya hubungan yang unik dengan orang tuanya. Setiap anak akan 

mendapatkan jati dirinya saat ia berada dalam proses kematangan. Proses kematangan 

ini pula yang membentuk seorang anak yang telah pada masanya menjadi anak muda. 

Anak muda yang memiliki potensi tertentu dan saling bersaing antara satu dengan 

lainnnya. Banyak ahli psikolog dan literatur yang mengklasifikasikan umur bagi anak 

muda. 

Menurut Aristoteles ada tiga masa perkembangan, yaitu : 

1. Periode anak kecil usia baru lahir sampai 7 tahun 

2. Periode anak sekolah, usia 7 sampai 14 tahun 

3. Periode pubertas, usia 14 sampai 21 tahun.  

Charlotte Buhler dalam bukunya practische kinder psychogie, 1949, 

mengemukakan masa perkembangan anak dan pemuda sebagai berikut.: 

1. Masa pertama, usia 0 sampai 1 tahun 

Pada masa ini anak berlatih mengenal dunia lingkungan dengan berbagai macam 

gerakan. Pada waktu lahirnya ia mengalami dunia tersendiri yang tak ada 

hubungannya dengan lingkungannya. Perangsang-perangsang luar hanya sebagian 

kecil yang dapat disambutnya, sebagian besar lainnya masih ditolaknya. Pada 

masa ini terdapat dua peristiwa yang penting, yaitu belajar berjalan dan berbicara 

2. Masa kedua,  usia 2 sampai 4 tahun 

Keadaan di dunia luar makin dikuasai dan dikenalnya melalui bermain, kemajuan 

bahasa,  dan pertumbuhan kemauannya. Dunia luar dilihat dan dinilainya menurut 



keadaan dan sifat batinnya. Semua binatang dan benda mati disamakan dengan 

dirinya. Bila ia berusia 3 tahun ia akan mengalami krisis pertama (trotzaller) 

3. Masa ketiga, usia 5 sampai 8 tahun 

Keinginan bermain berkembang menjadi semangat bekerja. Rasa tanggung jawab 

terhadap pekerjaan semakin tinggi. Demikian pula rasa sosialnya semakin tinggi. 

Pandangan terhadap dunia sekelilingnya ditinjau dan diterima secara obyektif. 

4. Masa keempat, usia 9 sampai 13 tahu 

Keinginan maju dan memahami kenyataan mencapai puncaknya. Pertumbuhan 

jasmani sangat subur pada usia 10 sampai 12 tahun. Kejiwaannya tampak tenang, 

seakan-akan ia bersiap untuk menghadapi perubahan yang akan datang. Ketika 

anak perempuan berusia 12  sampai 13 tahun, anak laki-laki berusia 13 sampai 14 

tahun, mereka mengalami masa krisis dalam proses perkembangannya. Pada masa 

ini mulai timbul kritik terhadap diri sendiri, kesadaran akan kemauan, penuh 

pertimbangan, mengutamakan tenaga sendiri, disertai berbagai pertentangan yang 

timbul dengan dunia lingkungan dan sebagainya 

5. Masa kelima, usia 14 sampai 19 tahun 

Pada awal pubertas anak kelihatan lebih subyektif. Kemampuan dan kesadaran 

dirinya terus meningkat. Hal ini mempengaruhi sifat-sifat dan tingkah lakunya. 

Anak di masa pubernya selalu merasa gelisah karena mereka sedang mengalami 

sturm und drang (ingin memberontak, gemar mengkritik, suka menentang dan 

sebagainya). Pada akhir masa pubertas, yaitu sekitar usia 17 tahun, anak mulai 

mencapai perpaduan (sintesis), keseimbangan antara dirinya sendiri dengan 

pengaruh dunia lingkungan. Mereka membentuk pribadi, menerima norma-norma 



budaya dan lingkungan. Bila kelihatan gejala-gejala seperti di atas itu, menurut 

Kohstamm, merupakan pertanda remaja mulai memasuki masa matang. 

Profesor Kohnstamm dalam bukunya pribadi dalam perkembangan 

(persoonlijkheid in wording) membagi-bagi masa perkembangan dilihat dari sisi 

pendidikan dan tujuan luhur umat manusia seperti pembagian di bawah ini : 

1. Masa Vital (penyusu), usia 0 sampai dengan usia satu setengah tahun 

2. Masa Anak Kecil (estetis), usia satu setengah sampai dengan 7 tahun 

3. Masa Anak Sekolah (intelektual), usia 7 sampai 14 tahun 

4. Masa Remaja, usia 14 tahun sampai dengan 21 tahun 

5. Masa Dewasa (matang), usia 21 tahun ke atas. (Zulkifli, 1999: 18-20) 

Seorang anak muda mengalami proses yang ditandai dengan berbagai perubahan 

menuju ke arah tercapainya kematangan dalam berbagai aspek seperti aspek biologi, 

intelektual, emosional, sikap dan nilai (Soelaeman 2001, 165). Anak muda tentu 

bersosialisasi dengan sesama atau dengan orang tua. Melalui proses sosialisasi 

seorang anak muda akan terwarnai cara berpikir dan kebiasaan hidup lainnya. 

Menurut William Stern (Kartono, 1986, 42) pada lazimnya, seorang anak muda 

disebut sebagai dewasa apabila ia telah mencapai umur 21. Karena pada usia ini ia 

dianggap sanggup berdiri sendiri dan bisa bertanggung jawab dalam pelaksaanaan 

tugas hidupnya.  

E.6 Pendekatan Uses and Gratifications Theory (Teori Kegunaan Dan Kepuasan) 

Teori Uses and Gratification dicetuskan oleh Elihu Katz, Michael Gurevitch, dan 

Hadassa Hass (1973) yang menyatakan orang mempunyai kebutuhan-kebutuhan dan 

keinginan-keinginan yang dapat dipenuhi dengan (salah satu caranya) menggunakan 



(berlangganan, membaca, menonton atau mendengarkan) media massa (Hamidi, 2007 

: 77). Sebuah teori yang mengasumsikan bahwa khalayak atau penonton tidak bersifat 

pasif dalam menanggapi suatu hal dari media massa.  

Untuk itu asumsi dasar dari teori Uses and Gratifications menurut Katz dan 

Blummer & Gurevitch (1974) adalah : 

a. Khalayak dianggap aktif, artinya sebagian besar dari penggunaan media 

diasumsikan mempunyai tujuan 

b. Dalam proses komunikasi massa banyak inisiatif untuk mengaitkan pemuasan 

kebutuhan dengan pemilihan media terletak pada khalayak 

c. Media massa harus bersaing dengan sumber-sumber lain untuk memuaskan 

kebutuhannya. Kebutuhan yang dipenuhi media yang lebih luas. Bagaimana 

kebutuhan terpenuhi melalui konsumsi media amat bergantung kepada perilaku 

khalayak yang bersangkutan 

d. Banyak tujuan pemilih media massa disimpulkan dari satu yang diberikan anggota 

khalayak, artinya orang dianggap cukup mengerti untuk melaporkan kepentingan 

dan motif pada situasi-situasi tertentu 

e. Penilaian tentang arti kultural dari media massa harus ditangguhkan sebelum 

diteliti lebih dahulu orientasi khalayak (Winarni, 2003 : 92-93) 

Uses and Gratification sebagai teori dapat digunakan sebagai alat bantu untuk 

menemukan apakah pemenuhan kebutuhan atau keinginan publik terarah pada tipe 

media cetak atau elektronik. Hasil penelitian menunjukan bahwa kebutuhan orang 

akan informasi lebih menggunakan media cetak, sedangkan kebutuhan orang akan 

hiburan terpenuhi dengan media (siaran) elektronik. 



Pendekatan teori uses and gratifications sebenarnya tidak bisa dilepaskan dari 

teori Dependency (ketergantungan). Dependency theory was originally proposed by 

Sandra Ball-Rokeach and Malvin de Fleur. Like uses and gratifications theory, this 

approach also rejects the causal assumption of the early reinforcement hypothesis. In 

their model they propose an integral relationship among audiences, media, and the 

larger social system (Teori ketergantungan ini dicetuskan oleh Sandra Ball-Rokeach 

dan Malvin de Fleur. Sama seperti teori uses and gratifications, pendekatan 

Dependency ini menolak asumsi dasar dari hipotesis yang menguatkan teori 

sebelumnya. Pada model asumsi teori Dependency ini menunjukan adanya hubungan 

dekat antara hubungan penonton, media dan sosial sistem yang besar) (Littlejohn, 

2002 : 325) .  

This model shows that social instituions and media systems interact with 

audiences so as to create needs, interest, and motives, these in turn influence  the 

audience to select various media and non-media sources that can subsequently lead 

to various dependencies. 

Of course, one’s needs are not always strictly personal but may shaped by the 

culture or by various social conditions. In other words, individuals needs, motives, 

and uses of media are contingent outside factors that may not be in the individuals 

control. These outside factors act as constraints on what and how media can be used 

and on the availability of other non media alternatives. 

For examples, an elderly person who does not drive and has few friends may com 

to depend on television in a way that other individuals, whose life situations are 

different, will not. A commuter may come to rely on radio for informations and news. 



A teenager may become dependent on music videos because certain norms in the 

social groups. 

(Model ini menunjukan bahwa lembaga sosial dan sistem interaksi dari media 

dengan penonton menciptakan kebutuhan, ketertarikan dan motif. Hal ini 

mempengaruhi penonton untuk memilih berbagai macam acara yang ditayangkan 

media atau non-media. Setiap individu yang sudah dewasa tergantung pada 

segmentasi yang media. Media akan mempengaruhi individu itu sendiri dari aspek 

kognitif, afektif, dan perbuatan. Akibatnya penonton yang terpengaruh akan memiliki 

perbedaan pandangan dan tingkat  pada media 

Tentu saja, kebutuhan seseorang bukan harus memuaskan diri sendiri secara 

pribadi tapi bisa berupa keadaan pada budaya atau kondisi sosial dengan kata lain, 

kebutuhan, motif dan penggunaan individu pada media  suatu kesatuan faktot dari 

luar yang mungkin mempegaruhi kontrol individu itu sendiri. Faktor dari luar yang 

berupa tindakan akan memaksa pada apa dan bagaimana sebuah media dapat berguna 

dan tersedianya pilihan non-media yang lain. 

Contohnya, seseorang di panti jompo yang tidak mengemudi dan memiliki teman 

yang banyak mungkin akan bergantung pada televisi sebagai seorang individu, 

sedang yang memiliki situasi berbeda, tidak akan menonton tlevisi itu. Orang-orang 

sibuk mungkin akan memutar kembali radio untuk mendapatkan informasi dan berita. 

Seorang anak muda akan tergantung pada musik dan video karena beberapa norma 

yang ada pada kelompok sosial mereka) (Littlejohn, 2002 : 325) .  

Seperti halnya program acara MTV Insomnia yang merupakan satu-satunya acara 

variety show yang memiliki jam tayang dini hari dan memiliki durasi cukup panjang 



yakni 120 menit. Di acara ini terdapat telepon interaktif, sehingga para penonton 

dikatakan aktif untuk menanggapi tema yang dibicarakan di opening yang dibacakan 

oleh VJ. Penelitan yang menggunakan pendekatan teori uses and gratifications, 

mempunyai masalah yang terkait dengan bagaimana dan mengapa orang  

menggunakan media. Dan juga untuk mengetahui apakah tayangan MTV Insomnia 

memberikan  kegunaan dan kepuasan bagi penontonnya. Khalayak atau penonton 

memiliki delapan motif mengapa menggunakan televisi : mengisi waktu, melupakan 

kesulitan, mempelajari sesuatu, mempelajari diri, memberikan rangsangan, bersantai, 

mencari persahabatan, melakukan kebiasaan (Hamidi, 2007 : 78). 

 

 

E.7 Motif 

Motif adalah dorongan yang sudah terikat pada suatu tujuan. Misalnya, apabila 

seseorang merasa lapar, itu berarti dia membutuhkan atau menginginkan makanan. 

Motif menunjuk hubungan sistematik antara suatu respons atau suatu himpunan 

respons dengan keadaan dorongan tertentu. Apabila dorongan dasar itu bersifat 

bawaan, maka motif itu hasil proses belajar. 

Ada beberapa definisi tentang motif : 

1. Gerungan 

Motif itu merupakan suatu pengertian yang melingkupi semua penggerak, alasan-

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

sesuatu. 

2. Lindzey, Hall dan Thompson (1975) 



Motif adalah sesuatu yang menimbulkan tingkah laku. 

3. Atkinson (1958) 

Motif sebagai suatu disposisi laten yang berusaha dengan kuat untuk menuju ke 

tujuan tertentu, tujuan ini dapat berupa prestasi, afiliasi ataupun kekuasaan. 

4. Sri Mulyani Martaniah (1982) 

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. 

Macam-macam motif, menurut Wood Worth dan Marquis dalam Abu Ahmadi 

(2007:180)  membedakan motif atas:  

1.  Motif yang tergantung pada keadaan dalam jasmani, ini merupakan kebutuhan 

organik. 

 Misalnya : makan, minum dan sebagainya.  

2.   Motif yang tergantung hubungan individu dengan lingkungan. 

Selain 2 motif di atas terdapat motif lain yaitu : 

a.  Emergency motive / motif darurat. 

Ini adalah motif yang membutuhkan tindakan segera karena keadaan sekitarnya 

menuntut demikian. Misalnya : motif untuk melepaskan diri dari bahaya 

melindungi matanya dan sebagainya. 

b. Objective motive / motif objektif. 



Motif yang berhubungan langsung dengan lingkungan baik berupa individu 

maupun benda. Misalnya : penghargaan, memiliki mobil, memiliki rumah bagus, 

dan sebagainya 

Kalau disederhanakan pembagian WoodWorth atas motif itu sebagai berikut: 

1. Motif yang ditentukan oleh keadaan didalam diri jasmani individu. (Motif 

Intrinsik) 

2. Motif yang ditentukan oleh hubungan antara individu dan lingkungan  (orang dan 

benda). (Motif Ekstrinsik) 

Menurut Sherif dalam Abu Ahmadi (2007:180-181) membedakan motif atas dasar 

jenis kebutuhannya antara lain: 

1.  Biogenic Motive (Motif Biogenetik) 

Motif yang berasal dari kebutuhan biologis sebagai makhluk yang hidup. Motif 

ini terdapat didalam lingkungan pada internal, dan tidak banyak tergantung pada 

lingkungan diluar diri individu itu. Motif ini berkembang dengan sendirinya 

didalam diri individu. 

2.  Sociogenic motives (Motif Sosiogenetis) 

Motif ini timbul didalam diri individu dalam hubungannya dengan lingkungan 

sosial. Timbulnya motif ini karena interaksi dengan orang lain. Tentu saja 

perbedaan motif. Mungkin juga lingkungan yang sama menimbulkan motif yang 

berbeda pada individu yang berbeda. Sebab motif sosiogenetis ini bukanlah 

merupakan motif yang sepenuhnya ditentukan oleh lingkungan tetapi perpaduan 

antara individu dengan lingkungan. Lingkungan mempengaruhi individu, tetapi 

individu sebagai organisme yang hidup tidak begitu saja secara otomatis 



menerima pengaruh itu tetapi didalam dirinya ada bermacam-macam kemampuan 

antara lain daya seleksi mengolah, memperhitungkan, memutuskan dan 

sebagainya. Oleh karena itu peranan individu itu sendiri juga besar sekali dalam 

hal menerima pengaruh itu. Dan ini bersifat individual, berbeda antara individu 

yang satu dengan yang lain. 

E.8. Insomnia 

Insomnia bukan suatu penyakit, tetapi merupakan suatu gejala yang memiliki 

berbagai penyebab, seperti kelainan emosional,kelainan fisik dan pemakaian obat-

obatan. Gejala sulit tidur ini sering menyerang siapa saja, baik pada usia muda 

maupun usia lanjut; dan seringkali timbul bersamaan dengan gangguan emosional, 

seperti kecemasan, kegelisahan, depresi atau ketakutan. Tidak menutup kemungkinan 

gejala ini terjadi karena badan dan otaknya tidak lelah. 

Insomnia adalah kesukaran dalam memulai atau mempertahankan tidur.  Biasanya 

disebabkan oleh gangguan di dalam waktu dan mekanisme tidur, hal ini biasanya 

diperberat dengan perilaku yang tidak sehat, seperti tidak teratur jam tidur, seringnya 

bergadang dan penggunaan kafein. Definisi lain yang diampaikan yakni Insomnia 

adalah sebagian dari gangguan tidur, tetapi keluhan ini adalah keluhan yang paling 

sering dari gangguan tidur.  

Beberapa gejala lain dari gangguan tidur adalah hipersomnia yakni  jumlah tidur 

yang berlebihan atau sering mengantuk yang berlebihan pada siang hari 

(http://www.klikdokter.com/medisaz/read/2010/07/05/49/insomnia--gangguan-tidur- 

diakses pada 23 Januari 2011pukul 07.05). 

Sedangkan jenis dari Insomnia sendiri antara lain : 



1.  Sleep Onset Insomnia (Delayed Sleep Phase Syndrome): A disorder in which the 

major sleep episode is delayed in relation to the desired clock time that results in 

symptoms of sleep onset insomnia or difficulty in awakening at the desired time. 

(Insomnia karena gangguan tidur tidak tepat waktu : sindrom insomnia fase ini 

terjadi karena terjadi penundaan tidur utama yang menyebabkan si penderita sulit 

bangun sesuai dengan keinginannya.) 

2.  Idiopathic Insomnia: A lifelong inability to obtain adequate sleep that is 

presumably due to an abnormality of the neurological control of the sleep-wake 

system. The insomnia is long-standing, commonly beginning in early childhood, 

sometimes since birth. (Insomnia idiopatik. Gejala dimana seseorang yang ingin 

tidur sehat mengalami gangguan dari sistem saraf yang mengontrol sistem bangun 

dan sistem tidur. Insomnia ini bisa berlangsung lama. Biasanya dimulai sejak 

kecil.) 

3.  Psychophysiological Insomnia: A disorder of somatized tension (conversion of 

anxiety into physical symptoms) and learned sleep-preventing association that 

results in a complaint of insomnia and associated decreased functioning during 

wakefulness.( Insomnia Psikofisiologi : insomnia yang disebabkan keadaan 

dimana adanya ketegangan di sistem indera penglihatan dan dimana seseorang 

sudah mencegah dirinya untuk tidur dan ingin terjaga sepanjang malam) 

4.  Childhood Insomnia (Limit-Setting Sleep Disorder): Primarily a childhood 

disorder that is characterized by the inadequate enforcement of bedtimes by a 

caretaker with resultant stalling or refusal to go to bed at the appropriate time. 

(Insomnia dini (gangguan keadaan tidur yang terbatas) : menyerang pada anak 



kecil yang memiliki waktu yang kurang untuk tidur karena babysitter yang 

mengurangi waktu untuk tidur). 

5.  Food Allergy Insomnia: A disorder of initiating and maintaining sleep due to an 

allergic response to food allergens. It is typically associated with the introduction 

of a new food or drink, i.e., cow's milk. (Insomnia karena alergi makanan : 

gangguan karena tidur yang disebabkan karena alergi makanan. Seperti makanan 

dan minuman dan mungkin juga susu.) 

6. Enviornmental Insomnia (Enviornmental Sleep Disorder): A sleep disturbance due 

to a disturbing enviornmental factor that causes a complaint of either insomnia or 

excessive sleepiness.(Insomnia akibat lingkungan sekitar : insomnia yang 

disebabkan oleh gangguan yang ada disekitar lingkungan sekitar yang 

mengganggu tidur.) 

7. Transient Insomnia (Adjustment Sleep Disorder): Represents sleep disturbance 

temporally related to acute stress, conflict or enviornmental change causing 

emotional agitation. (Gangguan tidur karena pada ssat yang bersamaan terjadi 

masalah atau konflik, stress dan mungkin perubahan lingkungan yang tidak 

kondusif.) 

8. Periodic Insomnia (Non 24-Hour Sleep-Wake Syndrome): Consists of a chronic 

(lasting a long time) steady pattern consisting of 1-2 hour daily delays in sleep 

onset and wake times in an individual living in society.(Hal yang terjadi karena 

pola tidur yang semula konsisten terhambat karena suatu hal yang berkaitan 

dengan kehidupan individu itu sendiri atau karena pengaruh sosial.) 



9. Altitude Insomnia: An acute (short and sharp course, not chronic) insomnia 

usually accompanied by headaches, loss of appetite, and fatigue, that occurs 

following ascent to high altitudes. (Unless you are a mountain climber , this kind 

of insomnia won't apply)(Insomnia yang biasanya disebabkan oleh sakit kepala, 

kurang nafsu makan, yang diikuti naiknya tingkat ketinggian tempat. Hal ini tidak 

termasuk pada insomnia seorang pendaki gunnung.) 

10. Hypnotic-Dependency Insomnia (Hypnotic-Dependent Sleep Disorder): 

Characterized by insomnia or excessive sleepiness that is associated with 

tolerance to or withdrawal from hypnotic medications.(Insomnia yang 

dikarenakan kelelahan akibat dari sesuatu dari individu yang mengikuti pelatihan 

hipnotis) 

 11. Stimulant-Dependent Sleep Disorder: Charcterized by a reduction of sleepiness 

or suppression of sleep by central stimulants, and resultant alterations in 

wakefulness following drug abstinence.(Pengurangan waktu tidur yyang 

diakibatkan adanya stimulasi yang merangsang seseorang untuk tidak  tidur atau 

mungkin efek dari obat tidur itu sendiri.) 

12. Alcohol-Dependent Insomnia (Alcohol-Dependent Sleep Disorder): 

Characterized by the assisted initiation of sleep onset by the sustained ingestion 

of alcohol that is used for its hypnotic effect.(Gangguan ini disebabkan oleh 

alkohol yang diminum seseorang untuk efek hipnotis) 

13. Toxin-Induced Sleep Disorder: Characterized by either insomnia or excessive 

sleepiness produced by poisoning with heavy metals or organic toxins.  

(Gangguan ini karena racun dari logam keras atau racun organik yang dikonsumsi 



dari suatu obat.) (http://www.stanford.edu/~dement/insomnia.html diakses pada 

23 Januari 2011 pukul 07.10) 

F. DEFINISI KONSEPTUAL 

Definisi konseptual adalah batasan tentang pengertian yang diberikan peneliti 

terhadap variabel-variabel (konsep) yang hendak diukur, diteliti dan digali datanya 

(Hamidi, 2007 : 141). 

F.1. Motif Menonton Tayangan TV 

Motif itu merupakan suatu  pengertian yang melingkupi semua penggerak, alasan-

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

sesuatu. Menonton dalam kamus bahasa Indonesia berati melihat. Motif menonton 

acara televisi merupakan alasan-alasan yang melatar- belakangi seseorang menonton 

(melihat) sebuah acara televisi. Motif yang melatarbelakangi seorang anak muda 

menonton tayangan televisi dibagi menjadi 2 hal, yakni : 

1. Motif Intrinsik  

Motif intrinsik merupakan keinginan yang timbul dari faktor dalam diri individu. 

2. Motif Ekstrinsik. 

Motif ekstrinsik yakni keinginan yang berasal dari luar diri dari anak muda. Entah 

berupa pengaruh, ajakan hingga perintah.  

G. DEFINISI OPERASIONAL 

Definisi operasional adalah petunjuk bagaimana sebuah variabel diukur (Hamidi, 

2007 : 142). Adapun untuk memperjelas penelitian, maka definisi operasional ini akan 

membahas mengenai indikator-indikator dari motif intrinsik dan motif ekstrinsik. 

G.1 Motif Intrinsik   



Motif intrinsik merupakan motif yang timbul dari dalam diri anak muda sebagai 

individu. Artinya hal-hal apa saja pada diri responden tertarik untuk menonton 

tayangan MTV Insomnia di Global TV. Indikator yang berhubungan dengan 

kebutuhan dari dalam diri individu ketika menonton tayangan MTV Insomnia 

meliputi : 

1. Kebutuhan mencari hiburan 

2. Kebutuhan ingin menambah wawasan dan pengetahuan tentang perkembangan 

musik  dari tayangan MTV Insomnia 

3. Kebutuhan mencari teman lewat tayangan MTV Insomnia 

4. Kebutuhan untuk melepas penat seharian beraktifitas atau belajar di sekolah  

 

G.2 Motif Ekstrinsik 

Motif ekstrinsik adalah motif yang melekat pada responden yang berasal dari luar 

diri responden. Tepatnya dilihat dari kemasan tayangan oleh stasiun TV yang 

menayangkan acara MTV Insomnia. Bisa juga dari individu yang berada disekitar 

responden. indikatornya meliputi : 

1. Adanya VJ MTV Insomnia 

2. Format acara yang berbeda dengan tayangan yang lain 

3. Hari dan jam tayang dari MTV Insomnia berbeda dengan tayangan lain 

4. Saran dan Tips dari VJ MTV yang mengejutkan 

5. Penayangan video klip yang terbaru dari MTV Insomnia 

6. Cerita dari penelpon yang ingin mencurahkan hatinya lewat MTV Insomnia 

H. METODE PENELITAN 



H. 1 Tipe Penelitian 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian deskriprif dengan 

pendekatan kuantitatif. Penelitian deskriptif bertujuan membuat deskripsi secara 

sistematis, faktual dan akurat tentang fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau objek 

tertentu. Periset sudah mempunyai konsep (biasanya satu konsep) dan kerangka 

konseptual. Melalui kerangka konseptual (landasan teori), periset melakukan 

operasionalisasi konsep yang akan menghasilkan variabel beserta indikatornya. Riset 

ini menggambarkan realitas yang sedang terjadi tanpa menjelaskan hubungan antar 

variabel. (Kriyantono, 2008 : 67-68) 

 

 

H. 2 Populasi dan Sampel 

H.2.A Populasi 

Populasi dalam penelitian ini digunakan peneliti untuk mendapatkan 

data yang sekiranya bisa mendukung penelitian. Populasi adalah keseluruhan 

satuan analisis (unit of analysis) yang hendak diteliti, didalam hal ini adalah 

individu-individu responden. Unit analisis suatu penelitian dalam kajian 

komunikasi bisa berupa individu, kelompok individu, teks media massa 

(Hamidi, 2007 : 126). 

Populasi yang menjadi subyek penelitian adalah anak muda di sekitar 

jalan Soekarno-Hatta yang dianggap peneliti bisa menjadi acuan dalam 

menentukan sampel. Jalan Soekarno-Hatta dianggap peneliti merupakan salah 

satu jalan teramai di Malang saat malam hari. Ini dikarenakan, jalan Soekarno-



Hatta merupakan jalur utama. Dan juga banyak sekali tempat jajanan dan 

hiburan bagi anak muda yang ingin melepas jenuh dan berkumpul dengan 

sahabat terdekat.  

H.2.B Sampel 

Sampel adalah sebagian dari populasi, yang merupakan “perwakilan” 

dari populasi (Hamidi, 2007 :129). Sampel ditentukan dari kategori sebagai 

berikut:  

1. Anak muda berumur antara 16-21 tahun 

2. Mengetahui tayangan MTV Insomnia di Global TV 

Pemilihan anak muda karena mengingat tayangan ini bersegmen pada 

anak muda dan juga tayangan yang berada di jam tayang yang kurang lazim. 

Peneliti memilih umur anak muda pada kisaran 16 sampai dengan 21 tahun 

karena pada lazimnya, seorang anak muda itu disebut sebagai dewasa apabila ia 

telah mencapai umur 21 tahun ke atas. Sedangkan perbedaan antara anak muda 

dengan dewasa terlihat dari segi kematangan dalam menghadapi masalah. 

Sampel yang di ambil yakni anak muda yang menghabiskan waktu di 

sebuah warung angkringan “Klaten” yang ada di ujung utara Jalan Soekarno-

Hatta. 

H.3 Teknik Pengambilan Sampling  

Teknik pengambilan sampling yang digunakan pada penelitian ini menggunakan 

teknik pengambilan sampel aksidental (accidental sampling technique). Teknik 

sampel aksidental yakni teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa 

saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, 



apabila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu sesuai sebagai sumber data 

(Sugiyono, 2006 : 96). Dari pengambilan sampel dengan teknik aksidental didapat 

sampel sebanyak 38 responden. 

H.4 Jadwal dan Waktu Penelitian 

Hari   : Jumat, Sabtu dan Minggu 

Tanggal  : 27 – 29 Agustus 2010 

Pukul   : 21.30 sampai dengan 23.30 

Tempat  : “Angkringan Klaten” Pojok utara Jalan Soekarno Hatta Malang. 

I. TEKNIK PENGUMPULAN DATA 

1. Kuesioner (Angket) 

Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yaitu kuesioner atau 

angket. Kuesioner adalah daftar pertanyaan yang harus diisi oleh responden. Disebut 

juga angket (Kriyantono, 2008 : 95). Tujuan penyebaran angket adalah mencari 

informasi yang lengkap mengenai suatu masalah dari responden tanpa merasa 

khawatir bila responden memberikan jawaban yang tidak sesuai dengan kenyataan 

dalam pengisian daftar pertanyaan. 

 Pada penelitian ini responden diberikan kuesioner dengan jenis tertutup. 

Kuesioner atau angket tertutup yakni suatu angket dimana responden telah diberikan 

alternatif jawaban oleh periset. Responden tinggal memilih jawaban yang menurutnya 

sesuai dengan realitas yang dialaminya, biasanya dengan memberikan tanda silang 

(X) atau checklist (√) (Kriyantono, 2008 : 96). 



Pada penelitian ini responden diberikan pertanyaan yang sudah terdapat pilihan 

jawaban. Sehingga hasil dari kuesioner atau angket merupakan data utama atau 

jawaban mengenai motif menyaksikan tayangan MTV Insomnia di Global TV. 

J. TEKNIK ANALISA DATA 

Penelitian ini menggunakan teknik analisis statisktik deskriptif, yakni statistik yang 

digunakan untuk menganalisa data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan 

data yang telah terkumpul sebagai adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang 

berlaku untuk umum atau generalisasi (Sugiyono, 2006 : 169). 

Statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan peristiwa, perilaku atau obyek 

tertentu lainnya (Kriyantono, 2006 : 167). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 

analisis tendensi sentral dengan bentuk Mean. Analisis tendensi sentral bertujuan untuk 

mendapatkan ciri khas tertentu dalam bentuk nilai bilangan yang merupakan ciri tersebut 

(Kriyantono, 2008 : 168). Sedangkan mean merupakan jenis tendensi sentral yang 

menunjukkan frekuensi rata-rata atau nilai tengah. 

Hal pertama yang dilakukan yakni data yang sudah diperoleh kemudian di 

sederhanakan dengan cara membuat tabel distribusi hasil jawaban responden. Tabel 

distribusi jawaban tersebut digunakan untuk melihat skor dari setiap pertanyaan yang 

kemudian skor dari jawaban tersebut dijumlahkan untuk mendapat skor total. Setelah 

membuat tabel distribusi dari jawaban, lalu menyusun distribusi frekuensi. 

Setelah data yang diperlukan terkumpul kemudian peneliti melakukan pengolahan 

data dengan menghitung presentase dari hasil kuesioner yang telah diisi / disebar ke 

responden (menjadi statistik / angka). Setelah itu, hasil prosentase (statistik / angka) 

tersebut akan dianalisis lebih lanjut dengan cara mendeskripsikannya.  



Analisis yang digunakan pada penelitian ini yakni analisis tendensi sentral dengan 

bentuk mean. Mean dapat diperoleh dengan rumus : 

M = ∑ fx 

         N 

Keterangan : 

M      : Mean (rata-rata) 

∑fx   :  Jumlah Unsur Data 

N       : Banyaknya Responden 

Setelah data yang didapat berupa mean masing-masing kategorisasi, untuk 

menentukan tingkat tinggi rendahnya suatu data maka hal yang selanjutnya dilakukan 

yakni menentukan jarak (interval) dari tingkatan tinggi rendah suatu mean rata-rata. Yang 

diperoleh dengan rumus : 

i = R 

    k 

  Keterangan : 

 i : interval (jarak) 

 R : range  

  k : jumlah interval kelas 

 


