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BAB I 

 

PENDAHULUAN 

 

 

A.  Latar Belakang  

 Salah satu wujud dari perkembangan teknologi komunikasi adalah 

munculnya beraneka ragam media massa yang semakin canggih, seperti media 

cetak maupun elektronik. Dari beraneka ragam media cetak ini kemudian 

muncullah tabloid yang secara materi kurang lebih sama dengan majalah 

tetapi dengan bentuk seperti koran yang mendapat tempat di hati masyarakat 

karena dari sisi materi tabloid lebih bersifat khusus untuk satu hobi atau topik 

seperti tabloid automotif, flora, fauna, kesehatan, hiburan dan lain-lain tak 

ketinggalan tabloid yang menyajikan resep-resep masakan dan juga kue-kue, 

dan lain sebagainya. 

Adanya kebutuhan masyarakat akan kesenangan semakin luas, maka 

keberadaan tabloid-tabloid inipun semakin marak. Dalam hal ini tabloid-

tabloid yang sifatnya menghibur berlomba-lomba untuk membuktikan dirinya 

sebagai tabloid yang diminati oleh kalangan dewasa saat ini, mulai dari 

sampul depan, isi iklan serta gambar-gambar yang akan menambah daya tarik 

masyarakat untuk membelinya.  

Dalam sebuah tabloid tata letak dari media ini sangat penting untuk 

diperhatikan karena berbeda dengan koran. Tabloid umumnya memenuhi 

halaman depannya dengan sampul yang menarik. Sampul depan tabloid 

menghadirkan kualitas gambar yang baik sehingga menarik minat pembeli 
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yang juga harus mampu menggambarkan apa isi dari sebuah tabloid. Sampul 

harus mampu menarik dan sesuai dengan isi dari tabloid sehinngga antara 

sampul dan isi dapat dipertanggungjawabkan . 

Demikian halnya dengan tabloid infotaiment yang  mengkhususkan 

dalam hal informasi tentang hal yang berhubungan dengan hiburan dan 

selebritis juga turut berkembang. Salah satu pembaca tabloid adalah ibu-ibu, 

selama ini ada kesan kalau ibu-ibu suka terhadap tabloid karena apa yang 

sedang menjadi topik pembicaraan di kalangan ibu-ibu dapat dipenuhi oleh 

tabloid sehingga dalam pergaulan sehari-hari ibu-ibu tidak ketinggalan 

informasi apabila sedang bersosialisasi dengan sesama ibu-ibu. 

 Kebutuhan akan informasi ini harus diantisipasi dengan baik oleh 

penerbit tabloid sehingga informasi di tabloid harus mampu memenuhi 

preferensi dari para ibu-ibu yang membacanya. Isi tabloid yang dibacanya 

harus mampu memenuhi preferensi dari ibu-ibu yang membacanya karena 

kalau tidak akan ditinggalkan oleh para pembacanya karena lebih 

mengutamakan atau mendahulukan tabloid yang mampu memenuhi kebutuhan 

ibu-ibu  akan informasi dari sebuah tabloid. 

Peranan penting untuk menjadi ibu yang mampu mendidik anak-

anaknya hingga menjadi individu yang sukses. Baik perempuan yang bekerja 

ataupun ibu rumah tangga memerlukan interaksi dengan lingkungan sosialnya. 

Maka media massa bisa menjadi jembatan bagi perempuan untuk 

mendapatkan berbagai informasi agar dapat mengikuti perkembangan zaman. 
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Ini berkaitan dengan fungsi media yaitu memberikan informasi, mendidik, 

mempengaruhi dan menghibur pada saat waktu senggang. 

Setiap perempuan mempunyai kebutuhan informasi berbeda-beda 

berdasarkan golongan sosial yang ada dalam masyarakat seperti tringkat 

pendidikan, usia, tingkat pendapatan dan pekerjaan. Adanya perbedaan-

perbedaan ini dijawab oleh media massa dengan melakukan spesialisasi. 

Untuk dapat menjangkau segmen berdasarkan jenis kelamin, yakni 

perempuan, maka dibuatlah spesialisasi yang salah satunya berupa media 

massa cetak untuk perempuan, termasuk didalamnya adalah tabloid 

perempuan. Adanya perbedaan latar belakang ini juga akan menemukan 

rubrik- rubrik dalam suatu terbitan. Tabloid adalah media massa cetak yang 

dapat dikategorisasikan dalam surat kabar berdasarkan frekuensi terbit dan 

bentuknya (Kasali, 1995:100)  

Fenomena ini tentunya menarik untuk diketahui  karena dari 

mengetahui preferensi ibu-ibu terhadap tabloid yang dibacanya. Hal ini karena 

ketatnya persaingan di industri penerbitan saat ini khususnya penerbitan media 

cetak harus dapat diantisipasi dengan baik oleh para penerbit kalau mereka 

tidak ingin ditinggalkan konsumen. Kondisi ini disebabkan karena dengan 

mengetahui preferensi dari ibu-ibu yang menjadi sasaran penjualan maka 

penerbit akan mengetahui bagaimana kebutuhan pembacanya  sehingga dapat 

menerbitkan tabloid yang sesuai dengan kebutuhan dari para pembacanya. 

Secara umum preferensi ibu-ibu terhadap sebuah tabloid infotaiment 

meliputi dari sampul, isi atau materi dari tabloid dan juga harga dari tabloid. 
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Faktor harga ini sekalipun tidak terlalu penting karena untuk beberapa tabloid 

memiliki harga yang sama tetapi dengan beberapa kebijakan harga yang 

kreatif dari penerbit juga akan berpengaruh terhadap preferensi ibu-ibu dalam 

memilih tabloid yang hendak dibacanya. Faktor lain yang menjadi preferensi 

ibu-ibu adalah seputar rubrik, gambar, desain, dan iklan pada tabloid itu 

sendiri. 

Faktor-faktor tersebut dapat saja berbeda antara satu wilayah dengan 

wilayah lainnya atau antar ibu-ibu yang tentunya memiliki preferensi 

tersendiri terhadap tabloid yang hendak dibacanya. Berdasarkan hal tersebut 

menarik untuk diketahui lebih dalam tentang apa saja yang menjadi prefernsi 

ibu-ibu tehadap tabloid Genie. 

 

 

B.  Rumusan Masalah 

Dari latar belakang masalah di atas maka dapat dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut: “Bagaimana preferensi ibu-ibu dalam 

membaca isi tabloid infotainment Genie? 

 

 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui  preferensi ibu-ibu  dalam 

membaca isi tabloid  infotainment Genie. 

 

D.  Kegunaan  Penelitian  

1. Secara akademis 
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Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam 

pengembangan keilmuan, serta dapat dijadikan referensi bagi penelitian 

serupa di masa yang akan datang. 

 

2. Secara Praktis 

Dari hasil penelitian ini diharapkan agar masyarakat dapat memilih tabloid 

yang sesuai dengan kebutuhan mereka. 

 

E.  Tinjauan Pustaka 

E.1.  Komunikasi Massa 

1. Pengertian Komunikasi Massa 

 Komunikasi massa seringkali mencakup kontak secara serentak antara satu 

pengirim dengan banyak penerima, menciptakan pengaruh luas dalam 

aktivitas singkat dan menimbulkan respon seketika dari banyak oang secara 

serentak. Meskipun cara demikian belum menjamin adanya  internitas 

pengaruh, namun terbukti respon yang lahir justru cenderung  karena 

beraneka ragam dibandingkan jika penyebaran informasi dilakukan secara 

lambat dan merambat dari satu oang ke orang lain. (Mc.Quail, 1989:34). 

Nurudin, (2007:8) mengemukakan bahwa sesuatu bisa didefinisikan 

sebagai komunikasi massa jika mencakup hal-hal sebagai berikut: 

1. Komunikator dalam komunikasi massa mengandalkan peralatan 

modern untuk menyebarkan atau memancarkan pesan secara cepat 

kepada khalayak yang luas dan tersebar. Pesan itu disebarkan melalui 
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media modern pula seperti surat kabar, majalah, televisi, film, atau 

gabungan di antara media tersebut. 

2. Komunikator dalam komunikasi massa dalam menyebarkan pesan-

pesannya bermaksud mencoba berbagi atau mengetahui atu sama lain. 

3. Pesan adalah milik publik, artinya bahwa pesan ini bisa didapatkan 

dan diterima  oleh banyak orang. 

4. Sebagai sumber komunikator massa biasanya organisasi formal seperti 

jaringan, ikatan atau perkumpulan, dengan kata lain komunikatornya 

tidak berasal dari seseorang tetapi dari lembaga. 

5. Komunikasi massa dikontrol oleh gatekeeper (penapis informasi), 

artinya pesan-pesan yang disebarkan atau dipancarkan dikontrol oleh 

sejumlah individu dalam lembaga tersebut sebelum disiarkan lewat 

media massa.  

6. Umpan balik dalam komunikasi massa sifatnya tertunda, kalau dalam 

jenis komunikasi lain, umpan balik bisa bersifat langsung. Misalnya 

komunikasi antar pesona, dalam komunikasi ini umpan balik langsung 

dilakukan, tetapi komunikasi yang dilakukan lewat surat kabar tidak 

bisa langsung dilakukan alias tertunda (delayed). 

Menurut Devito dalam Nurudin (2007:11) yang dimaksud dengan 

komunikasi massa adalah: 

“Pertama, komunikasi massa adalah komunikasi yang ditunjukkan 

kepada massa, pada khalayak yang luar biasa banyaknya. Ini tidak 

berarti khalayak meliputi semua penduduk atau semua orang yang 
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membaca atau semua orang yang menonton, agaknya ini berarti 

khalayak itu besar dan pada umunya agak sukar didefinisikan. Kedua, 

komunikasi massa adalah komunikasi yang disalurkan oleh pemancar-

pemancar Audio atau Audio Visual. Komunikasi massa barangkali akan 

lebih mudah dan logis apabila didefinisikan menurut bentuknya 

(televisi, radio, surat kabar, majalah, film, buku dan pita”. 

Sedangkan menurut Black dan Whitney dalam Nurudin (2007:12) 

menjelaskan komunikasi massa adalah sebuah proses di mana pesan-pesan 

yang diproduksi secara massal/tidak sedikit itu disebarkan kepada massa 

penerima pesan yang luas, anonim dan heterogen.  

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa 

komunikasi massa adalah merupakan suatu proses dari suatu pesan yang 

ditujukan kepada massa yang mampu menimbulkan suatu respon seketika 

kepada penerimanya.  

2. Ciri-ciri Komunikasi Massa 

  Adapun ciri komunikasi massa ditentukan oleh sifat unsur-unsur 

yang dicakupnya. Beberapa ciri komunikasi massa dalam Nurudin (2007:19-

31) :  

 a. 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.  

b. Komunikan dalam Komunikasi Massa Bersifat Heterogen.  
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Dimana keberadaan komunikan 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.  

c. 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 dikemukakannya tidak bersifat khusus. Khusus disini artinya 

pesan tersebut memang tidak ditujukan untuk golongan tertentu. 

d.  Komunikasinya Berlangsung Satu Arah 

Artinya dalam penyampaian pesan komunkasi tidak ada umpan balik 

dari komunikan kepada komunikator. Kalaupun ada sifatnya tertunda. 

e. Komunikasi Massa Menimbulkan Keserempakan. 

Serempak disini berarti khalayak bisa menikmati media massa tersebut 

hampir bersamaan. 

f.   Komunikasi Massa Mengandalkan Peralatan Teknis 

Media massa sebagai alat utama dalam menyampaikan pesan kepada 

khalayaknya sangat membutuhkan peralatan teknis. Peralatan teknis 

yang dimaksud misalnya untuk media elektronik (mekanik atau 

elektronik). 

g.  Komunikasi Massa Dikontrol oleh Gatekeeper 

    Gatekeeper atau yang sering disebut pentapis informasi/palang 

pintu/penjaga gawang adalah orang yang sangat berperan menyebarkan 
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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, 

kameramen, 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 

menentukanberkualita tidaknya informasi yang akan disebarkan.  

 

3.  Fungsi Komunikasi Massa 

Fungsi komunikasi massa sama halnya dnegan definisi komunikasi 

massa, yakni mempunyai latar belakang dan tujuan dan berbeda satu sama lain. 

Fungsi komunikasi massa menurut Black dan Whitney dalam Nurudin, 

(2007:64) adalah sebagai berikut: (1) to inform (menginformasikan) (2) to 

entertain (memberi hiburan) (3) to persuade (membujuk) dan (4) transmission 

of the culture (transmisi budaya).  

Sedangkan menurut Tan dalam Nurudin (2007:65) fungsi-fungsi 

komunikasi massa adalah: 

1. Memberi informasi, yaitu mempelajari ancaman dan peluang, memahami 

lingkungan, menguji kenyataan, meraih keputusan. 
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2. Mendidik, yaitu memperoleh pengetahuan dan ketrampilan yang berguna 

memfungsikan dirinya secara efektif dalam masyarakatnya, mempelajari 

nilai tingkah laku yang cocok agar diterima dalam masyarakatnya. 

3. Mempersuasi, yaitu memberi keputusan, mengadopsi nilai tingkah laku, 

dan aturan yang cocok agar diterima dalam masyarakatnya 

4.Menyenangkan, memuaskan kebutuhan komunikan, yaitu 

menggembirakan, mengendorkan urat saraf, menghibur dan mengalihkan 

perhatian dari masalah yang dihadapi. 

Di samping fungsi komunikasi massa fungsi dari komunikasi itu sendiri 

menurut Laswell dalam Nurudin (2007:15) adalah sebagai berikut: 

1.   Penjajagan/pengawasan lingkungan (surveilance of the environment)  

2. Menghubungkan bagian-bagian yang terpisah dari masyarakat untuk 

menanggapi lingkungannya (correlation of the part of society in 

responding to the environment) dan 

3. Menurunkan warisan sosial dari generasi ke generasi berikutnya 

(transmission of the social heritonge) 

Dengan demikian dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa yang dimaksud 

dengan fungsi komunikasi massa adalah untuk mengkomunikasikan, 

membujuk, menginformasikan dan sebagai transmisi budaya yang berlaku dan 

dapat pula untuk memberikan suatu hiburan kepada masyarakat luas. 

 

4. Karakteristik Komunikasi Massa 
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Ada beberapa sifat komunikasi massa yang sekaligus membedakannya 

dengan bentuk lain, yaitu: 

1. Komunikator terlembagakan 

Pemilikan media massa bersifat lembaga, yayasan, organisasi usaha 

yang mempunyai struktur dan penjelmaan tugas, fungsi-fungsi serta 

misi tertentu. 

2. Pesan bersifat umum 

Pesan komunikasi itu bersifat umum, universal, yaitu tentang berbagai 

hal yang terjadi di sekitar kita baik pada lingkup lokal, nasional 

maupun internasional, yang patut diketahui masyarakat. 

3. Komunikan bersifat anonim dan heterogen 

Komunikan dalam suatu komunikasi adalah khalayak yang bersifat 

heterogen dalam segi demografis, segi geografis, segi psikologis. 

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

keanggotaan komunikan sangat besar, namun pada suatu waktu dan 

mungkin tetap yang relatif sama mereka memperoleh jenis pesan yang 

sama dari media massa tertentu. 

4. Media massa menimbulkan keserempakan 

Kelebihan komunikasi massa dibandingkan dengan komunikasi 

lainnya, adalah jumlah sasaran khalayak atau komunikan yang 

dicapainya relatif banyak dan tidak terbatas. 

5. Mengutamakan unsur isi daripada hubungan 
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Pesan isi disusun sedemikian rupa berdasarkan sistem tertentu dan 

disesuaikan dengan karakteristik media massa yang akan digunakan. 

6. Bersifat satu arah 

Secara sederhana komunikasi massa adalah komunikasi dengan 

menggunakan media massa. Karena melalui media massa tentu 

komunikator dan komunikannya tidak dapat melakukan kontak 

langsung.  

7. Stimuli alat indera terbatas 

Dalam komunikasi massa, stimuli alat indera tergantung pada jenis 

media massa. Pada surat kabar dan majalah, pembaca hanya melihat. 

Pada radio dan rekaman audio, khalayak hanya mendengar. Sedangkan 

pada media televisi khalayak menggunakan indera penglihatan dan 

pendengaran. 

8. Umpan balik tertunda 

Umpan balik pada komunikasi massa bersifat tidak langsung  

(Winarni, 2003:9-12). 

 

 

 

E.2 Media Massa 

1.  Pengertian Media Massa 

  Media massa yaitu media yang memiliki jumlah audiens banyak dan 

beragam dalam hal usia, jenis kelamin pendidikan ekonomi dan geografis. 

Media massa merupakan alat komunikasi yang sangat penting saat ini. Media 
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massa digunakan untuk menyampaikan pesan dari sumber kepada khalayak 

dari berbagai jenis alat-alat komunikasi yang digunakan. Media massa terdiri 

dari dua kelompok besar, yaitu media cetak dan elektronik. Media cetak 

diantaranya surat kabar, majalah, bulletin, pamflet dan brosur. Sedangkan 

media elektronik diantaranya radio, televisi dan film (Cangara, 2002: 25). 

 Media cetak maupun media elektronik masing-masing memiliki 

keunggulan dan kelemahan serta efek yang ditimbulkan ketika pesan 

disampaikan. Melalui media massa, khalayak dapat menerima pesan meski 

adanya perbedaan letak geografis. Indonesia sebagai Negara kepulauan, 

dimudahkan dengan media massa untuk menyebarkan satu informasi ke 

seluruh masyarakat. Efek yang ditimbulkan media massa dapat berpengaruh 

pada sikap dan perilaku khalayak, untuk itu setiap pesan yang disampaikan 

hendaknya harus mudah dimengerti dan diterima masyarakat. 

 

2.  Karakteristik/Ciri Media Massa 

Karakteristik media massa adalah : 

1. Bersifat melembaga, artinya pihak yang mengelola media terdiri dari 

banyak orang, yakni mulai dari pengumpulan, pengelolaan sampai 

pada penyajian informasi. 

2. Bersifat satu arah, artinya komunikasi yang dilakukan kurang 

memungkinkan terjadinya dialog antara pengirim dan penerima. 

Kalaupun terjadi reaksi atau umpan balik, biasanya memerlukan waktu 

dan tertunda. 
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3.  Meluas dan serempak, artinya dapat mengatasi rintangan waktu dan 

jarak, karena ia memiliki kecepatan. Bergerak secara luas dan 

simultan, dimana informasi yang disampaikan diterima oleh banyak 

orang pada saat yang sama. 

4. Memakai peralatan teknis atau mekanis, seperti radio, televisi, surat 

kabar dan semacamnya. 

5. Bersifat terbuka, artinya pesannya dapat diterima oleh siapa saja dan 

dimana saja tanpa mengenal usia, jenis kelamin dan suku bangsa 

(Cangara, 2008: 126). 

 

3.  Efek  Pesan Media Massa 

Efek komunikasi merupakan setiap perubahan yang terjadi di dalam 

diri penerima, karena menerima pesan-pesan dari suatu sumber. Perubahan ini 

meliputi perubahan pengetahuan, perubahan sikap, dan perubahan perilaku 

nyata. Komunikasi dikatakan efektif apabila ia menghasilkan efek-efek atau 

perubahan-perubahan yang diharapkan oleh sumber, seperti pengetahuan, sikap 

dan perilaku, atau ketiganya (Wiryanto, 2000:39).    

Dari beberapa penelitian tentang pengaruh media massa pada individu 

oleh beberapa ahli komunikasi menghasilkan, bahwa media massa berpengaruh 

terhadap individu (Winarni, 2003:124). Ditinjau dari segi pesan yang 

disampaikan, media massa akan menimbulkan beberapa efek yang meliputi: 

1. Efek Kognitif 
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Efek kognitif adalah akibat yang timbul pada diri individu yang terkena 

terpaan media yang sifatnya informatif bagi dirinya. Dari semula tidak tahu 

menjadi tahu, tidak jelas menjadi jelas, ragu menjadi yakin, dan sebagainya. 

Ini berarti melalui media khalayak akan memperoleh gambaran atau 

informasi tentang orang, benda, peristiwa atau kejadian, tempat-tempat yang 

belum pernah kita kunjungi, dan sebagainya. Dengan lain perkataan, tujuan 

komunikator hanyalah berkisar pada upaya mengubah pikiran komunikan. 

2. Efek Afektif 

Efek afektif mengacu pada aspek emosional atau perasaan. Disini, media 

massa dapat menimbulkan rangsangan emosional pada khalayak, misalnya 

merasa sedih, senang, gembira, marah, jengkel terhadap informasi yang 

diterimanya dari media massa. 

3. Efek Behavioral 

Efek behavioral mengacu pada perilaku, tindakan atau kegiatan khalayak 

yang tampak pada kegiatan sehari-hari. Efek ini meliputi perilaku 

antisosial dan prososial. 

Antisosial atau perilaku agresi adalah setiap bentuk perilaku yang diarahkan 

untuk merusak atau melukai orang lain yang menghindari perlakuan seperti 

itu. Misalnya adegan kekerasan di televisi akan menyebabkan orang menjadi 

brutal dan beringas. 

Prososial behavioral adalah setiap bentuk  perilaku positif dari khalayak 

pengguna media massa. Salah satu perilaku prososial adalah memiliki 

ketrampilan yang bermanfaat bagi dirinya dan bagi orang lain. Media televisi, 
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radio, atau film sering dipergunakan sebagai media pendidikan. Di satu sisi 

terdapat manfaat yang nyata namun di sisi lain menghasilkan kegagalan 

(Winarni, 2003:124-128). 

 

E.3  Media Cetak 

1. Pengertian Media Cetak 

Pengertian media cetak yang dikutip dari Ensiklopedia Pers Indonesia 

(1991:257) adalah suatu media penyebaran informasi yang dicetak yang berisi 

lembaran berita-berita, karangan-karangan iklan yang diterbitkan secara 

berkala, bisa harian, mingguan, dwi mingguan, bulanan, serta didistribusikan 

secara umum dan isinyapun harus aktual. 

Djafar Assegaf, (1982) berpendapat bahwa media cetak adalah 

penerbitan yang berupa lembaga-lembaran yang berisi berita-berita, 

karangan-karangan dan iklan yang dicetak dan terbit periodik dan dijual 

untuk umum. 

 

2. Ciri-ciri Media Cetak 

Dalam hal ciri-ciri yang dimiliki oleh media cetak antara lain adalah 

sebagai berikut: 

a. Publisitas 

Yang dimaksud dengan publisitas adalah penyebaran kepada publik atau  

khalayak. Karena diberikan bagi khalayak maka sifat media cetak adalah 

umum. Isi media cetak terdiri dari berbagai hal yang erat kaitannya dengan 
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kepentingan umum. Ditinjau dari segi lembarannya, apabila media cetak 

mempunyai halaman yang banyak, isinya juga dengan sendirinya akan 

memenuhi kepentingan khalayak yang lebih banyak 

b. Periodisitas 

Periodisitas merupakan ciri media cetak yang menyangkut keteraturan 

terbitnya, yang bisa terbit harian, mingguan, dwi mingguan, dan bulanan. 

Penerbitan lain seperti penerbitan buku tidak diterbitkan secara periodik, tidak 

teratur karena terbitnya hanya sekali. Kalaupun sebuah buku terbit lebih dari 

satu kali, hal tersebut adalah tidak teratur. Penerbitan seperti terbitnya buku 

tidak mempunyai periodisitas, meskipun disebarkan kepada khalayak dan 

isinya menyangkut kepentingan umum 

c. Universalitas 

Yang dimaksud dengan universalitas adalah bahwa media cetak mempunyai 

keanekaragaman isinya. 

d. Aktualitas 

Aktualitas bahwa menurut asalnya berarti "kini" dan "keadaan sebenarnya". 

Keduanya berhubungan erat dalam setiap penyajian berita dalam media cetak. 

Berita merupakan laporan mengenai peristiwa yang terjadi kini atau sekarang 

atau dengan kata lain bahwa berita merupakan laporan mengenai peristiwa 

yang baru terjadi yang dilaporkan dengan kebenaran dan harus benar 

(faktual). Tetapi yang dimaksud dengan aktualitas dalam media cetak adalah 

bahwa kecepatan laporan tidak boleh mengesampingkan pentingnya 

kebenaran berita. 
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E.3  Teori Uses and Gratification (Kegunaan dan Kepuasan) 

Rahmat, (2005 : 65) mengemukakan sebuah model yang digambarkan 

sebagai A Dramatic Break With Effect Traditions of The Past. Model ini tertarik 

terhadap apa yang dilakuakn oleh seorang (khalayak) terhadap suatu media, bukan 

apa yang dilakukan oleh media terhadap seseorang. Anggota khalayak dianggap 

secara aktif menggunakan media untuk memenuhi kebutuhannya. Dari sini timbul 

istilah uses and gratifications, penggunaan dan pemenuhan kebutuhan. Dalam 

asumsi ini tersirat bahwa komunikasi massa berguna (utility) terhadap apa yang 

diharapakan pada motif (intentionlity) yaitu prilaku dari suatu media 

mencerminkan kepentingan – kepentingan dan selektifitas khalayak. Hal ini 

dikarenakan penggunaan media hanyalah sebagai salah satu cara untuk memenuhi 

kebutuhan psikologis, dimana media akan dianggap penting  apabila kebutuhan-

kebutuhan khalayak dapat terpenuhi. 

Rahmat, (2005:205) merumuskan asumsi – asumsi dasar dari teori ini Uses 

and gratification yaitu : 

a. Khalayak dianggap bersifat aktif, artinya sebagai hal yang paling penting 

dari penggunaan media adalah keaktifan dari khalayak yang memiliki 

tujuan. 

b. Dalam proses komunikasi, massa banyak memiliki inisiatif untuk 

mengaitkan pemuasan kebutuhan berkaitan dengan pemilihan media. 

c. Bagaimana kebutuhan ini dapat terpenuhi melalui konsumsi media akan 

sangat tergantung kepada prilaku khalayak yang bersangkutan. 
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d. Banyak tujuan pemilihan media massa yang dapat disimpulkan dari data – 

data yang diberikan khalayak, artinya khalayak dianggap cukup mengerti 

untuk bisa melaporkan berbagai kepentingan serta motivasi yang dimiliki 

pada situasi tertentu. 

e. Penilaian tentang arti kultural dari media massa haruslah kita ambil 

sebelum diteliti lebih dahulu tentang permasalahan orientasi khlayak  

Manusia, dalam rangka mencari informasi yang cepat dan akurat akan 

mencari informasi dari media apapun yang bisa dijangkau atau diperolehnya. 

Salah satu media massa yang sudah “akrab” dan mudah terjangkau di masyarakat 

adalah televisi. Hal ini disebabkan pesawat televisi berada serta pasti ada di rumah 

– rumah dan dapat memberikan hiburan, informasi serta pendidikan. 

Teori ini menggambarkan sebagai suatu lompatan dramatis dari teori 

jarum hipodermik. Teori ini tidak tertarik pada apa yang dilakukan media bagi 

seseorang, tapi pada apa yang dilakukan orang terhadap media. Anggota khalayak 

dianggap secara aktif menggunakan media untuk memenuhi kebutuhannya. Secara 

implicit asumsi ini mengandung pengertian bahwa, komunikasi massa berguna; 

bahwa perilaku media mencerminkan kepentingan dan preferensi; bahwa 

khalayak sebenarnya batu. Penggunaan media sebagai salah satu cara untuk 

memenuhi kebutuhan psikologis, efek media dianggap sebagai situasi ketika 

kebutuhan itu terpenuhi. 

Pendekatan ini menerangkan bahwa dalam mengkonsumsi media massa, 

khalayaklah yang secara aktif mencari apa yang diinginkannya dan 

menyeleksinya. Bagaimana isi suatu media bertemu dengan atau memenuhi 
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kebutuhan social dan individu komunikan. Bila seseorang menemukan, akan 

digunakannya untuk memenuhi kebutuhan serta kepentingan masing-masing. 

Berarti pemilihan rubrik atau apa yang disukai sesuai dengan peminat dan 

kebutuhan perempuan.  

 

F.  Preferensi 

Preferensi merupakan suatu hal yang harus didahulukan, dan diutamakan 

dari pada yang lain, prioritas, pilihan, kecenderungan dan yang lebih disukai 

(Departemen Pendidikan Nasional, 2008).  

Pembaca merupakan individu yang aktif dalam memilih atau menyeleksi 

rubrik berita. Rubrik yang penting saja yang akan dibacanya, dan rubrik yang 

tidak sesuai dengan kebutuhannya tidak akan dibacanya. Tidak semua individu 

sama kebutuhannya dalam mendapatkan informasi.  

Preferensi juga memiliki makna yang berhubungan dengan selektifitas 

bahwa perilaku media mencerminkan kepentingan, (Rakhmat, 1995: 65) Untuk 

selektifitas dalam pengunaan media massa meliputi jenis media massa maupun isi 

media massa. Preferensi pembaca terhadap rubrik-rubrik yang ada pada tabloid 

dapat saling berbeda satu sama lain. 

Pembaca sebagai salah satu khalayak komunikasi massa mempunyai 

kebebasan mutlak untuk memilih rubrik yang disuka atau yang tidak disukanya. 

Hal ini disebabkan pilihan dari pembaca ini banyak dipengaruhi oleh kegunaan / 

manfaat dari rubrik yang dibacanya serta kepuasan yang bisa mereka dapatkan.  
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Perilaku aktif dalam memilih isi media ini sesuai dengan konsep pendekatan 

Uses & Gratification. Yang menekankan pada apa yang dilakukan khalayak 

terhadap media. Konsep ini menganggap bahwa khalayaklah yang menentukan 

pemilihan dan penggunaan suatu media diantara banyaknya alternatif media yang 

saling berkompetisi, yang didasarkan pada kebutuhan yang ingin dipenuhinya. 

Khalayak aktif menggunakan media untuk memenuhi kebutuhannya. Khalayak 

bertanggung jawab penuh untuk memilih media guna memenuhi kebutuhan 

mereka serta tahu bagaimana mempertemukan media dengan kebutuhan mereka. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa preferensi mempunyai arti pilihan seseorang 

terhadap sesuatu hal . Preferensi dalam penelitian ini adalah pilihan. 

 

G. Definisi Operasional 

 Definisi operasional yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

Preferensi, di mana preferensi merupakan suatu hal yang harus didahulukan, dan 

diutamakan dari pada yang lain, prioritas, pilihan, kecenderungan dan yang lebih 

disukai (Departemen Pendidikan Nasional, 2008). Secara umum preferensi ibu-

ibu terhadap sebuah tabloid infotaiment (Genie) meliputi: rubrik, gambar, desain, 

dan iklan-iklan dalam tabloid Genie. 

 

H. Metode Penelitian 

1.  Rancangan Penelitian 

Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian quasi eksperimental. 

Penelitian eksperimental dapat diartikan sebagai sebuah studi yang objektif, 
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sistematis, dan terkontrol untuk memprediksi atau mengontrol fenomena. 

Penelitian eksperimen bertujuan untuk menyelidiki hubungan sebab akibat (cause 

and effect relationship), dengan cara mengekspos satu atau lebih kelompok 

eksperimental dan satu atau lebih kondisi eksperimen (Danim, 2002). 

Rancangan eksperimental kuasi ini memiliki kesepakatan praktis antara 

eksperimen kebenaran dan sikap asih manusia terhadap bahasa yang ingin kita 

teliti. Beberapa rancangan eksperimen kuasi (eksperimen semu), yaitu: 

a. Rancangan dengan pemasangan subjek melalui tes akhir dan kelompok 

kontrol (the randomized posttest – only control group design, using matched 

subject).  

b. Rancangan dengan pemasangan subjek melalui tes awal-tes akhir dan 

kelompok kontrol (the randomnized posttest – only control group design, 

using matched subject), 

c. Rancangan tiga perlakuan dengan pengaruh imbangan (a three treatment 

counter balanced, using matched subject) . 

d. Rancangan rangkaian waktu (a basic time-series design) 

e. Rancangan faktorial (factorial design). 

 

2. Tipe dan Dasar Penelitian 

Tipe penelitian ini adalah penelitian eksplanatif dengan pendekatan 

kuantitatif, yaitu peneliti mendeskripsikan atau menggambarkan populasi yang 

sedang diteliti. 
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3. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini adalah  di RT04/RW 06 Kelurahan Argotunggal 

Lawang Malang. Adapun alasan peneliti memilih lokasi ini adalah : 

1) Peneliti telah mengenal lokasi tersebut 

2) Masyarakatnya heterogen terdiri dari beragam profesi dan latar 

belakang termasuk juga etnis yang memiliki keragaman  

 

4. Populasi dan Sampel  

a.   Populasi 

Sugiyono (2002:77) Populasi adalah sebagai wilayah generalisasi yang 

terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu 

yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah warga RT 04/RW 06 

Kelurahan Argotunggal Lawang sebanyak 53 orang. (Sumber data: Kelurahan 

Argotunggal, Lawang)  

b.   Sampel 

Menurut Sugiyono (2002:73), sampel adalah bagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Adapun mengenai besarnya 

sampel menurut Arikunto (2006:74) memberikan pedoman untuk menentukan 

besarnya sampel dari suatu populasi yaitu: bila populasinya di bawah 100 

sebaiknya diambil semua untuk dijadikan sampel, dan apabila jumlah 

populasinya 100 ke atas dapat diambil 10-15% atau 20-25%, sehingga sampel 

yang diambil dalam penelitian ini adalah sebanyak 53 orang dengan 

menggunakan tekik total sampling. 
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5.  Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

a.  Kuesioner 

 Adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh 

informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya, atau hal-hal 

yang diketahuinya. (Arikunto, 2006:128). 

b.   Dokumentasi   

 Teknik Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data dari kepustakaan, 

data deskripsi keadaan wilayah, jumlah masyarakat dan lain-lain. 

 

6.  Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua, yaitu:  

1. Data primer: 

Data yang langsung dan segera diperoleh dari sumber data pertama. Yaitu data 

yang diperoleh dari responden, dalam penelitian ini berasal dari pengisian 

kuisioner. 

2. Data sekunder: 

Data yang diperoleh secara tidak langsung. Data yang sudah diolah dalam 

bentuk naskah tertulis atau dokumen. Data yang diambil berupa deskripsi 

keadaan wilayah, jumlah masyarakat dan lain-lain. 

 

7. Teknik Pengukuran Data 

Dalam penelitian ini teknik pengukuran data dilakukan menggunakan data 
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instrumen dalam bentuk data  ordinal dengan menggunakan skala likert. Skala 

likert adalah untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau 

sekelompok orang tentang fenomena sosial dengan sistem skor sebagai berikut: 

1. Pilihan jawaban alternafif jawaban sangat setuju  diberi skor 4 

2. Pilihan jawaban alternafif jawaban setuju diberi skor 3 

3. Pilihan jawaban alternafif jawaban kurang setuju diberi skor 2 

4. Pilihan jawaban alternafif jawaban tidak setuju diberi skor 1 

 

8.  Teknik Analisis Data 

Setelah data didapat, selanjutnya akan dianalisis dengan metode yang 

sesuai dan mudah dipahami. Tujuannya agar data mentah yang didapat di 

lapangan mempunyai arti dan makna guna menjawab permasalahan yang ada. 

Dalam penelitian ini analisis data dilakukan dengan teknik kuantitatif, yaitu 

analisis terhadap data yang telah diberi skor sesuai dengan skala pengukuran yang 

telah ditetapkan dan untuk menganalisis data-data tersebut akan dilakukan dengan 

menggunakan prosedur-prosedur statistik.  

  Proses dari analisis kuantitatif dibagi menjadi tiga tahap, yang satu sama 

lain saling berkaitan erat. Tahap pertama dan tahap kedua adalah tahap pokok 

yang disebut tahap pengorganisasian data. Adapun tahap yang terakhir adalah 

tahap penentuan hasil, khususnya pada tahap kedua dan ketiga, pengetahuan dan 

pengukuran yang cermat menurut ilmu statistik yaitu dengan menggunakan 

program SPSS sangatlah diperlukan. Kenyataan inilah yang menyebabkan analisis 

kuantitatif ini disebut juga analisis statistik. Data yang telah dikumpulkan 
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dianalisa terlebih dahulu dengan menggunakan analisis statistik dengan bantuan 

program SPSS for windows. 

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan 

analisis deskriptif kuantitatif. Analisis deskriptif adalah analisis yang digunakan 

untuk menganalisa data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data 

yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan 

yang berlaku untuk umum atau generalisasi (Sugiyono, 2001:142). Termasuk 

dalam analisis deskriptif antara lain adalah penyajian data melalui tabel frekwensi, 

tendensi sentral dan standart deviasi (Kriyantono, 2006:165). 

a. Distribusi Frekuensi 

Langkah awal untuk menganalisa data dalam penelitian ini adalah 

pembuatan tabel distribusi jawaban responden. Tabel distribusi jawaban 

tersebut digunakan untuk melihat skor-skor dari setiap butir soal kemudian 

skor-skor tersebut dijumlahkan untuk mendapatkan skor total. Setelah 

membuat tabel distribusi jawaban, langkah selanjutnya adalah penyusunan 

distribusi frekwensi. Tabel frekuensi diperoleh melalui tabulasi sederhana yang 

hasilnya dalam bentuk prosentase, tabel frekuensi memuat dua kolom yaitu 

kolom frekuensi dan prosentase setiap kategori 

 

b.  Uji Reliabilitas 

Reliabilitas adalah uji yang  digunakan untuk mengetahui sejauh mana 

pengukuran relatif konsisten apabila dilakukan pengukuran ulang. Dalam 

penelitian ini teknik yang digunakan adalah coefisien alpha. Sedangkan kriteria 
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dari uji alpha ini menurut Arikunto jika nilai alpha di atas 0,6 (60%) maka 

dianggap reliable atau layak. Suatu alat ukur dapat dikatakan reliabel jika 

dalam mengukur suatu gejala yang berlainan senantiasa menunjukkan sejauh 

mana alat ukur itu dapat dipercaya atau diandalkan. Untuk mengukur 

reliabilitas digunakan rumus Alpha Cronbach yang didasarkan pada rata-rata 

korelasi butir data instrument pengukuran. Rumus yang digunakan adalah 

sebagai berikut : 
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Keterangan: 

r11 = Reliabilitas instrumen 

k = Banyaknya butir pertanyaan atau butir soal 

 2

b  = Jumlah varians butir 

2

b  = Varians                (Arikunto, 2006: 196) 


