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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Di era Globalisasi yang sarat akan informasi, mendorong masyarakat 

berlomba-lomba untuk dapat mengakses segala informasi yang paling aktual dan 

terpercaya. Informasi tersebut dapat diperoleh melalui media massa baik itu 

media cetak maupun media elektronik. Melalui kedua media itu informasi yang 

meliputi bidang ekonomi, politik, hankam, sosial dan budaya maupun hiburan, 

baik itu secara lokal maupun secara internasional, dapat diakses dimanapun dan 

kapanpun tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. 

Pesatnya perkembangan dan kemajuan teknologi dewasa ini 

menyebabkan arus informasi yang diterima oleh masyarakat semakin beragam 

dan semakin cepat. Berbagai macam alat untuk menyampaikan informasi 

bermunculan, antara lain internet, short message service atau SMS melalui 

telepon genggam, dan media elektronik lainnya. Namun yang tidak dapat 

dilupakan adalah media cetak, yang tetap merupakan sumber informasi yang 

akrab bagi masyarakat, antara lain, surat kabar, majalah, dan juga buku.  

Karena kebutuhan masyarakat akan kesenangan semakin luas, maka 

keberadaan media cetakpun semakin marak. Dalam hal ini media cetak yang 

sifatnya menghibur berlomba-lomba untuk membuktikan dirinya sebagai media 

cetak yang diminati oleh kalangan dewasa saat ini, mulai dari sampul depan, isi 
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iklan serta gambar-gambar yang akan menambah daya tarik masyarakat untuk 

membelinya.  

Harian nusantara merupakan harian lokal Surabaya yang bersegmentasi 

pada masyarakat Suku Tiong hoa. Harian Nusantara ini Menggunakan bahasa 

China dan juga menggunakan huruf china. Berita-berita yang dimuatpun sesuai 

dengan isu-isu perkembangan yang sedang terjadi di Indonesia. Ada juga berita 

tentang kegiatan perkumpulan atau paguyuban Suku Tiong hoa yang ada di 

Indonesia.  

Suku Tiong hoa memang tersebar di seluruh Nusantara. Hampir di semua 

daerah di Indonesia, utamanya di perkotaan, selalu terdapat pemukiman suku 

Tiong hoa yang dikenal dengan nama Pecinan (China Town). Sampai saat ini 

tidak ada yang tahu persis berapa jumlah penduduk Tiong hoa di Indonesia. Data 

statistik yang akurat sulit ditemukan. Mengingat setiap kali dilaksanakan sensus 

penduduk di masa Orde Baru, secara khusus dilakukan penghilangan atau 

manipulasi identitas suku bangsa tertentu yang dianggap vis a vis dengan 

kepentingan negara. Namun diperkirakan 4-5% dari penduduk Indonesia adalah 

orang Tiong hoa. 

Dari data yang didapat, di Kota Malang pada 2006 jumlah penduduk di 

Malang sebanyak 858.000 jiwa. Jadi jumlah suku Tiong hoa bila dihitung dengan 

asumsi 4-5% akan sebanyak 34.320 sampai 42.900 jiwa. Melihat angka tersebut, 

tentunya banyak sekali fenomena-fenomena suku Tiong hoa yang terjadi di Kota 

Malang dan akses informasi agaknya menjadi sebuah indikator geliat kehidupan 
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sebuah budaya, tidak terkecuali pada suku Tiong hoa yang sebagian besar berada 

di daerah Pecinan Kota Malang. (http://www.pemkot-malang.go.id) 

Malang adalah prototipe kota di Indonesia yang memiliki tingkat 

akulturasi suku Tiong hoa yang dinamis. Berbagai keunikan menyangkut pola 

kehidupan masyarakat Tiong hoa dan interaksinya dengan penduduk setempat 

dapat ditemukan di kota yang berhawa sejuk ini. Satu hal yang menarik dari 

kehidupan masyarakat Tiong hoa di Malang adalah keberadaan daerah Pecinan di 

daerah Pasar Besar Malang tepatnya di kelurahan Sukoharjo Malang. Lokasi 

yang strategis terletak di jantung kota Malang membuat kehidupan sehari-hari di 

daerah ini sangat sibuk. 

Kehidupan suku Tiong hoa di Malang yang dinamis ini terlihat dari 

adanya Klenteng atau Tempat Ibadah Tri Dharma (TITD) Eng An Kiong yang 

ada di Jalan Marta Dinata atau di sebelah Timur Pecinan Malang. Klenteng ini 

adalah tempat ibadah untuk masyarakat yang beragama Kong Hu Cu (Ru), 

Buddha, dan Tao. Pada hari-hari besar keagamaan seperti Imlek dan Cap Go Meh 

Klenteng ini selalu menampilkan acara hiburan rakyat seperti Liong atau Barong 

Say dan ada pula pertunjukan di panggung, seperti tarian ataupun opera teater 

yang menampilkan budaya Tiong hoa. Acara-acara hiburan semacam ini tidak 

hanya dinikmati oleh suku Tiong hoa saja tetapi juga dinikmati oleh masyarakat 

setempat selain dari suku Tiong hoa.  

Dan setiap tahun, pada saat perayaan Cap Go Meh, yakni 15 hari setelah 

perayaan Imlek, Klenteng Eng An Kiong ini merayakannya dengan Open House. 

Maksudnya, di Klenteng ini disajikan Lontong Cap Go Meh dalam jumlah yang 
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amat banyak untuk dinikmati semua kalangan masyarakat termasuk tokoh-tokoh 

agama dan tokoh masyarakat setempat. Hal ini selalu dilakukan sebagai wujud 

saling menghormati dan menghargai antar umat beragama. Lontong Cap Go Meh 

yang telah disesuaikan dengan selera masakan masyarakat Indonesia ini disajikan 

dari pagi hingga malam hari. Tidak ada larangan bagi yang ingin menambah 

hingga berapa piring pun. 

Selain tempat tinggal, Pecinan malang juga merupakan pusat 

perdagangan. Segala jenis komoditas dapat ditemukan di Pecinan, mulai dari toko 

emas, kertas, tekstil, alat rumah tangga, onderdil kendaraan, obat-obatan, bahan 

bangunan dan sebagainya. Bentuk, luas wilayah, dan pola persebaran masyarakat 

inilah yang membedakan Pecinan Malang dengan Pecinan di daerah lain, 

misalnya Kya-Kya di Surabaya yang terbentuk dari sebuah jalan besar dengan 

kanan kiri jalan berupa rumah dan toko milik suku Tiong hoa. 

Terkait dengan adanya harian Nusantara, dimana segmentasi dari harian 

ini adalah warga Tiong Hoa sehingga secara tidak langsung warga tiong hoa 

mempunyai motif sendiri dalam membaca harian Nusantara. Motif merupakan 

sebuah kebutuhan mendasar dalam memenuhi keinginan. Motif warga Tiong Hoa 

dalam membaca harian Nusantara pun juga bervariatif. Karena itu motif tidak 

harus dipersepsikan secara sadar sebab motif yang mendasari perilaku 

seseorang untuk melakukan sesuatu sesuai dengan tujuan yang diinginkan. 

Berdasarkan uraian diatas, alasan pemilihan harian Nusantara karena ada 

unsur persamaan (similarity) terutama dalam hal bahasa yakni bahasa Mandarin 

dan huruf yang digunakan menggunakan huruf kanji. Kata kunci dalam penelitian 
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ini adalah motif membaca, intensitas membaca dan frekuensi membaca Harian 

Nusantara warga Suku Tiong hoa. Berdasarkan data telah diuraikan diatas, maka 

peneliti mengambil judul Motif masyarakat keturunan Suku Tiong Hoa dalam 

membaca surat kabar harian Nusantara 

 
B. Rumusan masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah disampaikan diatas, maka 

rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu, apakah yang menjadi Motif 

masyarakat keturunan Suku Tiong Hoa di Kawasan Pecinan, Pasar Besar Malang 

dalam membaca surat kabar harian Nusantara? 

 
C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan 

motif masyarakat keturunan Suku Tiong Hoa dalam membaca surat kabar harian 

Nusantara 

 
D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Akademik 

Dari penelitian ini, diharapkan mampu memberikan tambahan informasi 

dan tambahan referansi yang berguna bagi  mahasiswa Ilmu Sosial 

terutama program studi Ilmu Komunikasi tentang sebuah pengaruh media 

massa 
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2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan wacana atau gambaran 

tentang sebuah daya tarik media massa ataupun tentang penggunaan media 

massa dan kepuasan penggunaan media massa. 

 
E. Tinjauan Pustaka 

E.I. Pemahaman Tentang Komunikasi Massa 

Komunikasi massa diadopsi dari istilah bahasa inggris, mass 

communication, kependekan dari mass media communication (komunikasi media 

massa). Artinya, komunikasi yang menggunakan media massa baik media massa 

cetak maupun media massa elektronik yang dihasilkan oleh teknologi modern. 

Selain itu, para pakar mempunyai pendapat yang beraneka mengenai definisi dari 

komunikasi massa. Dimulai yang paling sederhana seperti yang dikemukakan oleh 

Bittner (Ardianto dan Komala,2004: 3) yakni komunikasi massa adalah pesan 

yang di komunikasikan melalui media massa pada sejumlah besar orang. Dari 

definisi tersebut dapat diketahui bahwa komunikasi massa itu harus menggunakan 

media massa. 

Komunikasi menurut teori Carl Hovland merupakan proses pengoperan 

perangsang atau bahasa-bahasa komunikator kepada komunikan untuk mengubah 

tingkah laku individu komunikan. Menurut Bittner, yang dimaksud dengan 

komunikasi massa adalah pesan yang dikomunikasikan melalui media massa pada 

sejumlah besar orang (Jallaludin, 2004:188). Sedangkan menurut para ahli 

komunikasi bahwa komunikasi massa adalah komunikasi melalui media massa 

(Onong, 1984:20) 
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Menurut Freidshow dalam Jallaludin Rahmat (2004), komunikasi massa 

dibedakan dengan jenis komunikasi lainnya dengan suatu kenyataan bahwa 

komunikasi massa dialamatkan kepada sejumlah populasi dari berbagai kelompok, 

dan bukan hanya satu atau beberapa individu atau sebagian khusus populasi. 

Komunikasi massa juga mempunyai tanggapan tersirat akan adanya alat-alat 

khusus untuk menyampaikan informasi agar supaya masyarakat tersebut dapat 

mencapai pada saat yang sama kepada semua orang yang mewakili berbagai 

lapisan masyarakat. Hal tersebut menunjukkan bahwa dalam komunikasi massa 

khalayak diposisikan sebagai halayak heterogen dan komunikasi massa ditujukan 

untuk dapat mencapai khalayak tersebut dalam waktu yang relatif serentak.  

Wiryanto (2000:1) menjelaskan komunikasi massa merupakan suatu tipe 

komunikasi manusia (human comunication) yang lahir bersama dengan mulai 

digunakannya alat-alat mekanik yang mampu melipatgandakan pesan-pesan 

komunikasi. Effendy, (1990:6) menjelaskan komunikasi massa merupakan salah 

satu bidang saji dari sekian banyak bidang yang dipelajari dan diteliti oleh ilmu 

komunikasi. Hal ini ditegaskan di dalam internasional encyclopedia bahwa 

komunikasi massa terbatas pada proses penyebaran pesan melalui media massa, 

yakni surat kabar, TV, film, iklan, majalah dan buku, tidak mencakup proses  

komunikasi tatap muka yang tidak kurang pentingnya terutama dalam kehidupan 

organisasi. 

Rahmat dalam Winarni, (2003:6) menjelaskan komunikasi massa 

merupakan jenis komunikasi yang ditunjukkan kepada sejumlah khalayak yang 
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tersebar heterogen, dan anonim melalui media cetak/elektronik sehingga pesan 

yang sama dapat diterima secara serentak.  

Merangkum semua definisi diatas, komunikasi massa dapat diartikan 

sebagai jenis komunikasi yang ditujukan kepada sejumlah khalayak yang tersebar, 

heterogen, dan anonym melalui media cetak atau elektronik sehingga pesan yang 

sama dapat diterima secara serentak dan sesaat. 

Winarni (2003:5) menjelaskan berkaitan dengan 5 (lima) komponen 

varioabel yang terkandung dalam setiap tidakan komunikasi massa adalah: 

1. Sumber komunikasi 

Yaitu merupakan suatu organisasi kompleks yang mengeluarkan 

biaya besar untuk menyusun dan mengirimkan pesan 

2. Khalayak 

Komunikasi yang ditujukan kepada massa, yaitu khalayak yang 

jumlahnya besar yang bersifat heterogen dan anonim. 

3. Pesan 

Pesan dalam komunikasi massa bersifat umum, setiap orang dapat 

mengetahui pesan-pesan komunikasi massa dari media massa. 

4. Proses 

Ada dua proses dalam komunikasi massa 

a. Komunikasi massa memproses satu arah (proses mengalirnya 

pesan). Komunikasi ini berjalan dari sumber ke penerima pesan 

tidak secara langsung dikembalikan kecuali dalam bentuk umpan 

balik tertunda 
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b. Komunikasi merupakan proses pesan dan arah (proses seleksi). 

Baik media maupun khalayak melakuka seleksi. Media menyeleksi 

khalayak sasaran/penerima menyeleksi dari semua media yang ada 

pesan makna yang akan mereka ikuti. 

5. Konteks 

Berlangsung dalam suatu konteks sosial, media mempengaruhi 

konteks masyarakat dan konteks sosial masyarakat mempengaruhi 

media. 

Dituntut mencapai efektifitas yang tinggi dalam melaksanakan kegiatan 

yang menggunakan media massa, mengetahui karakteristik dari komunikasi masa 

berupa sifat komunikasi massa sekaligus membedakannya dengan bentuk 

komunikasi lainnya, yaitu: 

1. Bersifat umum 

Pesan yang disampaikan media massa bersifat umum, universal, 

tentang berbagai hal yang terjadi di lingkungan kita, baik lingkup 

lokal, nasional, internasional yang ditujukan kepada umum dan 

mengenai kepentingan umum. 

2. Keserempakan 

Artinya bahwa sebagaimana keserempakan kontak dengan sejumlah 

besar penduduk dalam jarak yang jauh dari komunikator dalam 

keadaan terpisah dengan ini media massa membina keserempakan 

kontak dengan komunikan dalam penyampaian pesannya 
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3. Komunikan heterogen dan anonim 

Bersifat heterogen dilihat dari segi demografis, tempat tinggal, status 

perkawinan). Dari segi geografis (tempat asal, pemukiman) dari segi 

prikologis (pendapatan, cara hidup), bersifat anonim (tidak saling 

kenal) maka komunikan dari komunikasi massa terdiri dari berbagai 

macam golongan 

4. Bersifat satu arah 

Komunikator aktif menyampaikan pesan, sedangkan komunikan aktif 

menerima pesan namun di antara keduanya tidak terjadi dialo g tatap 

muka, dengan demikian komunikasi massa bersifat satu arah. 

Menurut Gamble  dalam 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 

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. 
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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). 

E.1.1. 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.  

Dimana keberadaan komunikan terpencar-pencar, antara yang satu 

dengan yang lain tidak saling kenal dan masing-masing berbeda dalam 
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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 yan 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.  

E.1.2. 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 

2. Mendidik, yaitu memperoleh pengetahuan dan ketrampilan yang 

berguna memfungsikan dirinya secara efektif dalam masyarakatnya, 
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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) 

Media merupakan alat untuk menyampaikan pesan secara luas kepada 

audiens atau khalayak luas. Media dibagi menjadi dua yaitu media cetak dan 

media elektronik. Media cetak misalnya, koran, majalah, brosur, flayer, dll. 

Sedangkan media elektronik misalnya televisi, radio, dll. Keduanya merupakan 

sumber informasi yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Kedua jenis media 

diatas dapat menjangkau khalayak luas yang heterogen. 

Secara garis besar, ciri komunikasi massa adalah sebagai berikut: 
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a. Bersifat satu arah, artinya tidak ada arus balik dari komunikan kepada 

komunikator 

b. Komunikator pada komunikasi massa melembaga 

c. Pesan pada komunikasi massa bersifat umum 

d. Media komunikasi massa menimbulkan keserempakan 

e. Komunikan bersifat heterogen (Onong, 1984:21) 

 

E.2. Media Massa 

Komunikasi merupakan aspek kebutuhan alamiah juga syarat 

perkembangan manusia, baik secara individu atau kelompok masyarakat. 

Komunikasi menurut Riyono Pratikno (1982:15) diartikan sebagai berikut: 

“Komunikasi merupakan alat hidup manusia yang amat penting karena di dalam 

komunikasi kita dapat berhubungan dengan orang lain. Komunikasi dapat 

dilakukan dengan cara lesan, dengan tulisan atau alat media lain”. 

Media massa pertama kali ditujukan dalam menjembatani komunikasi 

antar massa. Ketergantungan massa akan komunikasi, sehingga membutuhkan 

suatu media, dimana media tersebut digunakan untuk menyalurkan hasrat, 

gagasan, dan kepentingan individu masing-masing. Pada hakekatnya media 

massa adalah media adalah tempat saling tukar-menukar pesan antar manusia 

atau massa. 

Dalam peranannya, media massa sangat berpengaruh pada kehidupan 

masyarakat, terutama dewasa ini, apalagi masyarakat perkotaan yang notabene 

kehidupannya sangat individual. Pengaruh yang ditimbulkan oleh media sangat 
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beragam, baik dari segi perilaku maupun sikap seseorang atau masyarakat pada 

umumnya. Dengan media massa juga suatu pertukaran budaya bias 

berlangsung, tanpa mengenal asal-usul seseorang atau masyarakat. 

Melihat begitu kuatnya pengaruh suatu media massa dalam kehidupan 

bermasyarakat, merupakan suatu kewajaran jika seseorang baik secara individu 

maupun kelompok berlomba-lomba merangkul media massa. Hal inilah yang 

membuat media massa secara idealnya kurang memihak publik, karena 

digunakan sebagai alat perpanjangan tangan yang digunakan untuk kepentingan 

tertentu oleh individu maupun kelompok. Secara umum media massa digunakan 

oleh pengelola untuk mendapatkan keuntungan komersil, sedangkan bagi 

penguasa, media massa merupakan sebagai alat penyebaran informasi secara 

global. 

Media dalam proses komunikasi merupakan sarana yang digunakan unutk 

menyampaikan pesan dari komunikator kepada komunikan. Sedangkan media 

massa adalah alat yang digunakan dalam penyampaian pesan dari sumber kepada 

khalayak (penerima) dengan menggunakan alat-alat komunikasi mekanis. 

Karakteristik media massa ialah : 

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

banyak orang. 

2.  Bersifat satu arah, artinya komunikasi yang dilakukan kurang 

memungkinkan terjadinya dialog antara pengirim dan penerima. 

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

jarak, karena ia memiliki kecepatan. Bergerak secara luas dan 
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stimultan, dimana informasi yang disampaikan deiterima oleh banyak 

pada saat yang sama. 

4. Memakai peralatan teknis atau mekanis.  

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

dimana saja tanpa mengenal usia, jenis kelamin, suku bangsa dan 

sebagainya. 

Fungsi media massa didasarkan dari ringkasan kesimpulan dari fungsi 

dasar komunikasi menurut Laswell (1948) dengan menambah satu ide lagi yaitu 

mobilisasi. Fungsi media massa akan diuraikan sebagai berikut: 

a. Informasi 

b. Korelasi 

c. Kesinambungan 

d. Hiburan 

e. Mobilisasi 

Media massa sendiri terbagi menjadi dua yaitu media cetak dan media 

elektronik. Dalam penyajiannya pada, media cetak memakai bahasa tulis 

sedangkan media elektronik memakai bahasa lisan/tutur. Keduanya memiliki 

kesamaan ciri yaitu; publisitas, universalitas, periodesitas, kontinuitas, dan 

aktualitas (Sumadiria, 2005;85). 

Dalam kenyataannya dan penerapannya komunikasi dapat dilakukan 

dengan media massa untuk memperoleh informasi dan hiburan. Media massa 

menjadi alternatif pilihan masyarakat untuk menjadi sumber informasi sekaligus 

hiburan. Sedangkan media massa itu dapat dibagi menjadi dua yaitu: 
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1. Media cetak (koran, majalah, tabloid) 

2. Media elektronik (Radio, TV, Film) 

Media memiliki fungsi yang sangat penting antara lain sebagai: 

1. Media merupakan industri yang berubah dan berkembang yang 

menciptakan lapangan kerja barang dan jasa, serta menghidupkan 

industri lain yang terkait. 

2. Media massa merupakan sumber kekuatan alat kontrol, 

manajemen dan inovasi dalam masyarakat yang dapat 

didayagunakan sebagai pengganti kekuatan atau sumber daya 

lain. 

3. Media merupakan lokasi yang semakin berperan, untuk 

menampilkan peristiwa-peristiwa kehidupan masyarakat, baik 

yang bertaraf nasional maupun internasional. 

4. Media seringkali berperan sebagai wahana pengembangan 

kebudayaan bukan saja dalam pengertian pengembangan bentuk 

seni dan simbul, tetapi juga dalam pengertian pengembangan tata 

cara, mode, gaya hidup dan norma. 

5. Media telah menjadi sumber dominan bukan saja bagi individu 

untuk memperoleh gambaran dan citra realitas sosial, tetapi juga 

bagi masyarakat dan kelompok serta secara kolektif, media 

menyuguhkan nilai-nilai dan penilaian normatif yang dibaurkan 

dengan berita-berita dan hiburan (Mc.Quail 1994:73) 
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E.3. Audiens 

Istilah “audiens media” berlaku universal secara sederhana dapat diartikan 

sebagai sekumpulan orang yang menjadi pembaca, pendengar, pemirsa berbagai 

media atau komponen isinya. (McQuail, 1989: 201)  

Audiens merupakan kolektivitas yang terbentuk baik sebagai tanggapan 

terhadap isi media dan didefinisikan berdasarkan perhatian pada isi itu maupun 

sesuatu yang sudah ada dalam kehidupan social dan kemudian dilayani oleh 

provisi media tertentu.  

Asal historis gejala audiens telah memainkan peran yang besar dalam 

pembentukan berbagai penerapan konsep audiens. Semula audiens adalah 

sekumpulan penonton drama, permainan dan tontonan, yaitu penonton 

pertunjukkan hal yang telah mengambil berbagai bentuk yang tidak serupa dalam 

peradaban dan tahapan sejarah yang berbeda.  

Audiens merupakan pertemuan public, berlangsung dalam rentang waktu 

tertentu dan terhimpun bersama oleh tindakan individual untuk memilih secara 

suka rela sesuai dengan harapan tertentu bagi maslahat menikmati, mengagumi, 

mempelajari, merasa gembira tegang, kasihan, atau lega. Audiens juga dapat atau 

memang dikendalikan oleh pihak yang berwenang dan karenanya merupakan 

bentuk perilaku kolektif yang dilembagakan. (McQuail, 1989: 202) 

 Segmentasi audien adalah suatu konsep yang sangat penting dalam 

mengembangkan bisnis penyiaran (Morissan, 2005;148). Pembagian segmentasi 

audien terbagi menjadi tiga, dan akan disajikan dalam tabel seperti berikut: 
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Tabel 1.1. 

Tabel Segmentasi 

Segmentasi  Deskripsi  

Demografis  audien dibeda-bedakan berdasarkan karakteristik 

demografi seperti usia, gender, pendidikan dan 

sebagainya  

Geografis  Audien dibeda-bedakan berdasarkan wilayah tempat 

tinggalnya, misalnya wilayah dalam suatu negara 

(Indonesia barat, Indonesia timur) pulau, provinsi, 

kota dan desa 

Geodemografis  Konsumen yang tinggal disuatu wilayah geografis 

tertentu diyakini memiliki karakter demografi serupa 

(namun wilayah geografis harus sesempit mungkin, 

misalnya kawasan-kawasan pemukiman atau 

kelurahan) 

(Morissan, 2005;148). 

E.3.1. Target audien 

Menentukan target audien adalah tahap selanjutnya dari strategi pemasaran 

penyiaran. Target audien adalah memilih satu atau beberapa segmen audien yang 

akan menjadi fokus kegiatan-kegiatan pemasaran program dan iklan. Targeting 

mempunyai dua fungsi sekaligus yaitu menyeleksi audien sasaran sesuai dengan 

kriteria-kriteria tertentu dan menjangkau audien sasaran tersebut (reaching). 

Audien sasaran adalah orang-orang yang menginginkan diri mereka 

terekspos oleh informasi atau hiburan yang ditawarkan media kepada mereka. 

Dalam hal ini perlu diketahui bahwa audien melakukan suatu proses yang disebut 

dengan selektive exposure artinya audien secara aktif memilih mau atau tidak 

mengekspos dirinya terhadap informasi. 
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E.4. Surat Kabar 

Surat kabar termasuk dalam media massa cetak. Surat kabar sebagai 

media massa memiliki beberapa karakteristik, seperti yang diutarakan oleh 

Onong Uchjana Effendi (1981) dalam Winarni (2003: 32-33) sebagai berikut: 

1. Publisitas maksudnya adalah surat kabar diperuntukkan untk 

publik, berita, tajuk rencana, artikel, dan Iain-lain. 

2. Uneversalitas, menunjukkan bahwa isi dari surat kabar beraneka 

ragam. Pesan atau isi dari surat kabar meliputi seluruh aspek 

kehidupan manusia seperti maslah sosial, budaya, pendidikan, 

agama, adan yang lainnya baik yang bersifat local, nasional, bahkan 

internsonal. 

3. Periodiksitas, menunjukkan keteraturan terbitnya, baik harian, 

mingguan, dwi mingguan dan seterusnya. 

4. Aktualitas, menunjuk pada "kekinian" atau "terbaru" dan "masih 

hangat". Fakta atau peristiwa penting setiap hari berganti dan 

perlu dilaporkan, sementara itu public pun memerlukan informasi 

tersebut. 

Kelebihan dari media cetak, terutam surak kabar adalah dapat dibaca 

kapan saja, dimana saja, dan berulang-ulang, bahkan bisa dijadikan bukti 

otentik. Berlawanan dengan media massa elektronik yaitu televise dan radio, 

jika kita ketinggalan informasi yang telaha disiarkan, maka kita tidak memutar 

informasi yang telah disiarkan. Berbeda halnya dengan teknologi informasi yang 
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baru yaitu internet, media massa ini telah menyediakan hal yang sangat 

kompleks, baik menurut waktu, dan tempat. 

 

 E.5. Motif 

Motif merupakan dorongan dari dalam diri seseorang yang berorientasi 

pada pemuasan kebutuhan. Karena itu motif tidak harus dipersepsikan secara 

sadar sebab motif yang mendasari perilaku seseorang untuk melakukan sesuatu 

sesuai dengan tujuan yang diinginkan. 

Daftar Motif memang tidak terbatas, berikut beberapa macam-macam 

motif menurut para ahli komunikasi: 

1. Menurut Katz, Blumler, Gurevitch, 1974; Greenberg 1974 dalam Rakhmat 

(2007: 66) macam-macam motif menurut Gambar 1.2 (Hal. 29) adalah 

sebagai berikut: 

a. Motif Unifungsional (hasrat melarikan diri, kontak social, atau 

bermain). 

b. Bifungsional (Informasi-edukasi, fantastistescapist, atau gratifikasi 

segera tertangguhkan), empat-fungsional (diversi, hubungan 

personal, identifikasi personal, dan surveilance;  atau surveillance, 

korelasi, hiburan, transmisi budaya, dan multifungsional. 

2. Menurut Blumler dalam Rakhmat (2007: 66), yaitu: 

a. Orientasi kognitif (kebutuhan akan informasi, Surveillance, atau 

eksplorasi realitas). 
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b. Diversi (kebutuhan akan pelepasan dari tekanan dan kebutuhan akan 

hiburan) 

c. Identitas personal (yakni “menggunakan isi media untuk 

memperkuat/menonjolkan sesuatu yang penting dalam kehidupan atau 

situasi khalayak sendiri”). 

3. Macam-macam motif yang telah dijabarkan dalam Nurudin (2007: 194-

195) adalah sebagai berikut: 

a. Motif Kognitif 

Motif kognitif adalah kebutuhan yang berkaitan dengan peneguhan 

informasi, pengetahuan, dan pemahaman mengenai lingkungan. Motif 

informasi dapat diartikan apabila seseorang untuk mendapatkan suatu 

pengetahuan atau pemahan tentang sesuatu. Kebutuhan ini didasrkan 

pada hasrat untuk memahami dan menguasai lingkungan, juga 

memuaskan rasa penasaran kita dan dorongan unutk penyelidikan kita. 

b. Motif Afektif 

Adalah kebutuhan yang berkaitan dengan peneguhan pengalaman-

pengalaman yang estetis, menyenangkan, dan emosional. (kebutuhan 

afektif dapat dikatakan dengan kebutuhan yang berkaitan dengan 

perasaan). Salah satu kebutuhan yang termasuk dalam motif afektif 

adalah Fantastistescapist, (disebut juga kebutuhan 

berkhayal/kebutuhhan akan fantasi). Kebutuhan ini berkaitan dengan 

bagaimana seseorang individu secara otomatis cenderung berempati 
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dengan perasaan orang-orang yang diamatinya dan meniru 

perilakunya. 

c. Motif Integratif Sosial 

Kebutuhan sosial secara integratif adalah kebutuhan yang berkaitan 

dengan peneguhan kontak dengan keluarga, teman, dan dunia. Hal 

tersebut didasarkan pada hasrat untuk berafiliasi. 

d. Motif Integratif Personal 

Kebutuhan pribadi secara integratif adalah kebutuhan yang berkaitan 

dengan peneguhan kredibilitas, kepercayaan, stabilitas, dan status 

individual. Hal itu bisa diperoleh dari hasrat akan harga diri. 

e. Motif  Pelepasan Ketegangan 

Kebutuhan pelepasan ketegangan adalah kebutuhan yang berkaitan 

dengan upaya menghindarkan tekanan, ketegangan, dan hasrat akan 

keanekaragaman. Kebutuhan ini didasarkan atas kebutuhan manusia 

untuk melepaskan diri dari kehidupan nyata/dari kehidupan 

kesehariannya 

 

F. Definisi Konseptual 

1. Motif membaca 

Motif merupakan dorongan dari dalam diri seseorang  yang 

berorientasi pada pemuasan kebutuhan. Karena itu motif tidak harus 

dipersepsikan secara sadar sebab motif yang mendasari perilaku 

seseorang untuk melakukan sesuatu sesuai dengan tujuan yang 
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diinginkan. Sehingga motif membaca adalah sebuah dorongan dalam diri 

seseorang untuk membaca yang berorientasi pada pemuasan kebutuhan. 

2. Suku Tiong Hoa 

Tiong hoa adalah istilah yang dibuat sendiri oleh orang di 

Indonesia berasal dari kata zhonghua dalam bahasa mandarin. Zhonghua 

dalam dialek Hokkian dilafalkan sebagai Tiong hoa. Wacana Cung Hwa 

setidaknya sudah dimulai sejak tahun 1880, yaitu adanya keinginan dari 

orang-orang di Tiongkok untuk terbebas dari kekuasaan dinasti dan 

membentuk suatu negara yang lebih demokratis dan kuat. Wacana ini 

sampai terdengar oleh orang asal Tiongkok yang bermukim di Hindia 

Belanda yang ketika itu dinamakan Orang Cina. Diduga panggilan ini 

berasal dari kosa kata "Ching" yaitu nama dari Dinasti Ching yang 

berkuasa. Orang asal Tiongkok ini yang anak-anaknya lahir di Hindia 

Belanda merasa perlu mempelajari kebudayaannya termasuk bahasanya, 

maka oleh sekelompok orang Tiong hoa di Hindia Belanda pada 1900 

mendirikan sekolah dibawah naungan suatu badan yang dinamakan "Tjung 

Hwa Hwei Kwan", yang kalau dilafalkan ke bahasa Indonesia menjadi 

Tiong Hoa Hwe Kwan (THHK). THHK dalam perjalanannya bukan saja 

memberikan pendidikan bahasa dan kebudayaan Tiongkok tapi juga 

menumbuhkan rasa persatuan orang-orang Tiong hoa di Hindia Belanda, 

seiring dengan perubahan istilah Cina menjadi Tiong hoa di Hindia 

Belanda (www.gkatrinitas.tripod.com/warta.htm) 
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G. Definisi Operasional 

 Definisi operasional menjembatani daya pikir peneliti setelah mengetahui 

dan memahami definisi konsep.  Definisi operasional dalam penelitian ini motif 

membaca Suku Tiong hoa. Motif merupakan dorongan dari dalam diri seseorang  

yang berorientasi pada pemuasan kebutuhan. Karena itu motif tidak harus 

dipersepsikan secara sadar sebab motif yang mendasari perilaku seseorang untuk 

melakukan sesuatu sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Sehingga motif 

membaca adalah sebuah dorongan dalam diri seseorang untuk membaca yang 

berorientasi pada pemuasan kebutuhan. Adapun indikatornya adalah sebagai 

berikut: 

1. Motif kognitif (kebutuhan akan informasi, Surveillance, atau eksplorasi 

realitas). 

Motif kognitif adalah kebutuhan yang berkaitan dengan peneguhan 

informasi, pengetahuan, dan pemahaman mengenai lingkungan. Motif 

informasi dapat diartikan apabila seseorang untuk mendapatkan suatu 

pengetahuan atau pemahan tentang sesuatu. Kebutuhan ini didasrkan pada 

hasrat untuk memahami dan menguasai lingkungan, juga memuaskan rasa 

penasaran kita dan dorongan unutk penyelidikan kita. 

2. Motif Pelepasan Ketegangan  

Kebutuhan pelepasan ketegangan adalah kebutuhan yang berkaitan dengan 

upaya menghindarkan tekanan, ketegangan, dan hasrat akan 

keanekaragaman. Kebutuhan ini didasarkan atas kebutuhan manusia untuk 

melepaskan diri dari kehidupan nyata/dari kehidupan kesehariannya 
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3. Integratif Sosial  

Kebutuhan sosial secara integratif adalah kebutuhan yang berkaitan 

dengan peneguhan kontak dengan keluarga, teman, dan dunia. Hal tersebut 

didasarkan pada hasrat untuk berafiliasi. 

 

H. Metode Penelitian 

1. Tipe dan dasar Penelitian 

Tipe penelitian  yang digunakan adalah Deskriptif. Menurut 

Poerwanti  (1998:27) disebutkan bahwa pada penelitian Deskriftif adalah 

penelitian yang semata-mata berusaha untuk memberikan gambaran atau 

mendeskripsikan keadaan obyek atau permasalahaan tanpa ada maksud 

untuk membuat kesimpulan dan generalisasi. Analisis statistik yang 

digunakan dalam penelitian jenis ini adalah statistik deskripsif yang bisa 

berupa tabulasi prosentase, tabulasi silang ataupun bentuk-bentuk grafik dan 

sebagainya. 

Dasar penelitian ini adalah survey Kerlinger (197) mengemukakan 

penelitian survey adalah penelitian yang dilakukan pada populasi besar 

maupun kecil, tetapi data yang dipelajari adalah data dari sampel yang 

diambil dari populasi tersebut, sehingga ditemukan kejadian-kejadian relatif, 

distribusi, dan hubungan-hubungan antar variabel sosiologis maupun 

psikologis. Penelitian survey ini pada umumnya dilakukan untuk mengambil 

suatu generalisasi dari pengamatan yang tidak mendalam. Walaupun metode 

survey ini tidak memerlukan kelompok kontrol seperti halnya pada metode 
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eksperimen, namun generalisasi yang dilakukan bisa lebih akurat bila 

digunakan sampel yang representatif (Sugiyono, 2006: 7) 

2. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian dalam penelitian ini dilakukan di Kawasan Pecinan 

Pasar Besar, RT. 1 s/d 3, yang beralamat di Jalan Kiai Tamin No 19, 

Malang. Hal ini dilakukan, karena peneliti banyak menemui warga suku 

Tiong Hoa. 

3. Populasi dan Sampel 

a. Populasi 

Populasi merupakan objek atau subyek yang mempunyai kuantitas 

tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik 

kesimpulannya (Sugiyono, 1993:5). 

Adapun dalam penelitian ini populasinya adalah masyarakat suku 

Tiong hoa yang ada di Pecinan Malang yang memiliki karakteristik tertentu 

yang sesuai dengan tujuan penelitian ini. Ada pun karakteristik populasi 

dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut: 

1. Mempunyai KTP Malang 

2. Berusia 31 tahun ke atas. Dengan alasan bahwa usia 31 keatas lebih 

banyak mempunyai waktu untuk membaca. 

3. Membaca harian Nusantara minimal 2 kali dalam 1 minggu. Artinya  

Berdasarkan hasil dari pra survei, peneliti menemukan 87 orang dari 

etnis Tionghoa yang sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Jadi 

populasi penelitian ini sebanyak 87 orang.  
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b. Sampel 

Teknik sampling daerah digunakan untuk menentukan sampel bila 

objek yang akan diteliti  atau sumber data sangat luas, misal penduduk dari 

suatu Negara, propinsi atau kabupaten. Untuk menentukan penduduk mana 

yang akan dijadikan sumber data, maka pengambilan sampelnya berdasarkan 

daerah populasi yang telah ditetapkan. Jika daerah atau wilayah tersebut 

berstratamaka pengambilan sampelnya perlu menggunakan Stratified 

random sampling. Teknik sampling daerah ini sering digunakan melalui dua 

tahap, yaitu tahap pertama menentukan sampel daerah, dan tahap berikutnya 

menentukan orang-orang yang ada pada daerah itu secara sampling juga. 

(Sugiyono, 2006: 94). 

Dan dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengambilan 

sampel dengan teknik total sampling. Dimana pada buku Arikunto (2002: 

132) menyatakan bahwa apabila jumlah populasi jumlahnya kurang dari 100, 

maka dapat diambil keseluruhan untuk dijadikan sample. Penelitian dengan 

mengambil seluruh jumlah populasi ini bisa disebut dengan penelitian 

populasi.  

4. Teknik Pengumpulan Data 

a. Kuesioner  

Kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang menggunakan daftar 

pertanyaan yang mana dalam hal ini telah tersusun untuk memudahkan 

dalam mengelola data nantinya. Kuesioner adalah daftar pertanyaan yang 

diajukan secara tertulis dan disebarkan kepada responden untuk dijawab, 
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dikembalikan kepada pihak peneliti. Jadi dalam kuesioner tercantum 

pertanyaan-pertanyaan secara tertulis dan responden memberikan 

jawaban yang telah tersedia.  

b. Dokumentasi 

Dokumentasi dilakukan untuk pengumpulan atau pencarian data yang 

dibutuhkan lewat literatur-literatur atau pun perpustakaan yaitu untuk 

memperoleh pengertian, definisi, maupun teori yang menunjang dan 

mendukung dalam penelitian ini. 

5. Teknik Analisa Data 

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan 

kuantitaif, 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. 

Untuk mendapatkan data kuantitatif, pengukurannya dilakukan 

dengan menggunakan skala Likert, yaitu variabel yang diukur dijabarkan 

menjadi indikator variabel, kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai 

titik tolak untuk menyusun item-item instrumen yang dapat berupa 

pernyataan atau pertanyaan (Sugiyono, 2006:107). Dengan kriteria skor : 

1. Jawaban Alternatif A skor nilai 5 

2. Jawaban Alternatif B skor nilai 4 

3. Jawaban Alternatif C skor nilai 3 

4. Jawaban Alternatif D skor nilai 2 

5. Jawaban Alternatif E skor nilai 1 
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Dalam penelitian ini analisis data yang digunakan adalah analisis 

data Diskriptif kuantitatif yakni analisis data yang digunakan untuk 

memperoleh gambaran yang bersifat umum dan relatif menyeluruh tentang 

apa yang tercakup disuatu fokus/pokok permasalan yang telah diteliti. Dalam 

penelitian ini peneliti menggunakan analisa data distribusi frekwensi dimana 

untuk memudahkan dalam pembacaan hasil-hasilnya akan disajikan dalam 

bentuk tabel-tabel dan juga grafik. 

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, dengan rumus 

frekuensi sebagai berikut: 

           fx 
P  =            X 100 % 

         N  
 

Keterangan: 

N  = Jumlah kejadian 

fx = Frekuensi individu 
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Untuk mengukur besarnya nilai rata-rata dalam menganalisa data 

penelitian ini digunakan skor rata-rata. Skor rata-rata merupakan hasil dari 

penjumlahan seluruh hasil dari penjumlahan seluruh hasil kali nilai masing-

masing bobot dibagi dengan jumlah total frekuensi, digambarkan dalam 

rumus (Nazir, 2005:383). 

          X1 + X2 + ... + Xn    ΣX i 
X =  =  
                        n                    n 
 

Di mana: 

X1  = Pengamatan ke 1  

X = mean 

 

6. Insterumen Penelitian 

a. Reliabilitas 

 Penelitian ini menggunakan tes reliabilitas dan validitas untuk 

mengetahui apakah kuesioner yang sudah dibagikan valid dan reliabel.  

 Yang dimaksud reliabilitas adalah konsistensi yang dimiliki sebuah 

kuesioner, artinya apabila kuesioner tersebut ditanyakan beberapa kali 

hasilnya tetap sama. 

Rumus untuk menghitung reliabilitas : 














−









−
= ∑

2

2

1
1 t

b
ij k

k
r

σ
σ

  

Dimana : 

Rij  : reliabilitas instrumen   
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2
bσ  : varians butir 

K : banyaknya butir pernyataan    

2
tσ  : varins total 

b. Validitas 

Yang dimaksud dengan validitas adalah tes yang digunakan untuk 

mengetahui apakah kuesioner yang dibagi telah mengukur apa yang 

seharusnya di ukur (Sugiyono, 2002:296). Dalam penelitian ini 

menggunakan uji validitas konstruk yaitu mempertanyakan apakah butir-

butir pertanyaan dalam kuesioner itu telah sesuai dengan konsep ilmu yang 

bersangkutan. 

Rumus yang digunakan untuk menghitung validitas : 

( )( )
( ) ( )( )∑ ∑ ∑∑

∑ ∑∑
−−

−
=

2222 YYNXXN

YXXYN
r  

Keterangan : 

 r =  Koefisien korelasi 

X = Skor item 

Y = Total skor 

N = Jumlah respoden 


