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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1. Latar Belakang 

Audience atau khalayak adalah sekumpulan orang pembaca, pendengar, 

atau penonton dari sebuah media massa tertentu. Audience memilki dualitas yang 

tidak dapat dipisahkan yaitu audieSnce sebagai sasaran dari pesan yang 

disampaikan media massa tetapi mereka juga sebagai pihak yang dilayani oleh 

media massa. Audience terbentuk dari berbagai individu yang menggunakan 

media massa. Dan pesan yang disampaikan media massa akan membentuk 

individu sebagai audience dari media massa tertentu. 

Dewasa ini, masyarakat perlu dan membutuhkan informasi-informasi 

tentang suatu peristiwa apa yang sedang terjadi di dalam maupun diluar 

lingkungannya. Oleh karena itu dibutuhkan sebuah media sebagai perantara dalam 

proses komunikasi terebut. Media adalah sebuah srana atau wadah dalam sebuah 

proses penyampaian pesan atau informasi dari komunikator kepada komunikan. 

Kebutuhan yang dibutuhkan audience akan menggiring mereka kepada 

pasar media. Dimana media massa memanfaatkan media sebagai pasar yang 

memanfaatkan isi pesan yang disampaikan sebagai sebuah komoditi yang akan 

dijual kepada pemasang iklan. Akan tetapi, media justru lebih cenderung 

mengikuti kebutuhan dan keinginan audience untuk menarik perhatian audience  

agar menggunakan media massa dengan berusaha untuk memenuhi kebutuhan dan 

keinginan audience. 
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Audience daapt dilelompokkan kedalam dua golongan, yaitu audience aktif 

dan audience pasif. Audience aktif adalah audience yang menggunakan media 

massa tertentu berdasarkan motivasi yang mendasari terlebih dahulu untuk 

menggunakan media tersebut. Audience aktif juga akan cenderung reaktif dan 

skeptic dengan apa yang disuguhkan media kepadanya. Sehingga disini media 

massa akan cenderung memperhatikan kebutuhan audience dan berusaha 

memenuhinya agar media massa dapat diterima masyarakat sebagai audience. 

Sementara audience pasif adalah audience yang menerima apa saja yang 

disuguhkan media kepadanya. Biasanya audience pasif cenderung tidak skeptis 

terhadap pesan yang disampaikan oleh media massa kepadanya. Sehingga 

kemungkinan dampak yang timbul dari sebuah pesan yang disampaikan media 

massa akan mudah mengena pada audience. 

Unsur penting dalam versi audience adalah pra eksistensinya dari 

kelompok sosial yang aktif, interaktif dan sebagian besar otonom yang dilayani 

media tertentu tetapi keberadaannya tidak tergantung pada media. Dapat 

dikatakan audience seperti itu adalah public yang merupakan bagian dari audience 

yang aktif. 

Modernisasi yang terjadi sekarang dan pesatnya arus informasi yang 

diterima oleh masyarakat kita telah membentuk masyarakat kita sebagai audience 

yang aktif. Dan masyarakat sebagai audience tentunya melakukan selektivitas 

terhadap pilihan media yang digunakan sesuai dengan kebutuhannya. Artinya 

media tidak lagi membentuk audience tetapi media justru lebih cenderung 
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mengikuti akan kebutuahn dan keinginan audience agar bisa diterima oleh 

audiencenya. 

Pendekatan kepada audience  dan berusaha untuk memenuhi tuntutan  akan 

kebutuhan dan keinginan audience juga dilakukan Trans TV. Dimana Trans TV 

menyuguhkan berbagai macam program berita yang ditayangkan setiap hari, 

muali pagi hingga malam hari.  Dan untuyk menarik simpati masyarakat 

(audience) serta daapt memenuhi kebutuhannya, Trans TV menyuguhkan 

berbagai m,acam program berita yang hadir menyapa pemirsa melalui beberapa 

program acara, antara lain : reportase yang disuguhkan dari mulai reportase pagi, 

reportase siang, reportase sore, dan reporatse malam, reportase investigasi, jelang 

siang dan bingkai berita. Dimana semua program berita tersebut menyuguhkan 

informasi-informasi terbaru mengenai berbagai peristiwa yang terjadi disekitar 

kita. Intinya semua program acara ayng disuguhkan Trans TV tersebut berusaha 

untuk memenuhi kebutuhan akan informasi  yang dibutuhkan audience. 

 Saat ini banyak sekali media-media komunikasi yang bermunculan yang 

beragam bentuknya dalam memberikan informasi kepada khalayak luas, mulai 

dari media cetak (majalah, surat kabar) maupun media elektronik (radio, televisi) 

yang mana biasa disebut dengan media massa. Media massa adalah media yang 

mampu menyampaikan pesan atau informasi yang dapat dinikmati oleh khalayak 

yang jumlahnya banyak, salah satu media tersebut adalah televisi. Oleh sebab itu, 

media massa seharusnya menyajikan informasi-informasi mengenai suatu 

peristiwa atau sebuah berita yang mengandung kebenaran atau fakta dan bukan 

hanya rekayasa belaka sehingga bias bermanfaat bagi masyarakat. Karena benar 
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tidaknya suatu berita dalam sebuah media adalah salah satu factor yang sangat 

penting agar pembaca atau khalayak luas berminat dan tertarik untuk membaca, 

mendengarkan ataupun menonton berita tersebut. 

 Media televisi merupakan industri yang padat modal, padat teknologi, dan 

padat sumber daya manusia. Gerakan informasi Indonesia tahun 1998 telah 

memicu perkembangan industry televisi bahkan telah menggeser media massa 

lainnya dalam hal keunggulannya.  Seiring dengan itu, kebutuhan masyarakat 

terhadap informasi juga semakin bertambah. Karena itu kredibilitas suatu stasiun 

televise sebagian besar ditentukan oleh kualitas berita yang ditampilkan 

(Morissan, 2004: 2-3). 

 Perkembangan dunia pertelevisian muncul akibat dampak dari fenomena 

globalisasi dan penyebaran informasi yang pesat. Sehingga masyarakat lebih 

sering menggunakan media massa khususnya televise untuk memenuhi kebutuhan 

mereka. Ada berbagai kebutuhan yang dipuaskan oleh media massa, diantaranya : 

kita ingin mencari kesenangan, media massa dapat memberikan hiburan, kita 

mengalami goncangan batin, media massa memberikan kesempatan untuk 

melarikan diri dari kenyataan, kita kesepian, media massa dapat berfungsi sebagai 

sahabat (Rakhmat, 2003:207). Hal ini menunjukkan bahwa khalayak 

menggunakan media massa karena didorong oleh motif-motif tertentu. 

 Adanya motif pada diri setiap individu berdampak terhadap kebutuhan 

manusia untuk memperoleh sesuatu yang diinginkan. Motif adalah dorongan yang 

sudah terkait pada tujuan seseorang untuk memperoleh sesuatu yang diinginkan, 

salah satunya motif untuk mendapatkan informasi. Media juga memberikan peran 
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dalam sebagai salah satu sarana ynag diharapkan dapat memuaskan kebutuhan 

untuk mendapatkan informasi. Kepuasan mendapatkan informasi adalah tingkat 

perasaan seseorang yang merasa senang atau nyaman dengan pesan-pesan serta 

media-media yang digunakan. 

 Dalam hal ini, program berita Trans TV menjadi salah satu pilihan 

audience. Divisi News Trans TV menyajikan berbagai macam program berita 

yang disiarkan setiap hari dari pagi sampai malam. Diantaranya: Reportase yang 

hadir empat kali sehari yakni, Reportase Pagi, Reportase Siang, Reportase sore, 

dan Reportase Malam. Kemudian dilanjutkan dengan program berita Jelang Siang 

dan Bingkai Berita. Sedangkan pada hari sabtu ada Reportase Investigasi dan pada 

ahri minggu ada Reportase minggu. 

 Pada penelitian sebelumnya (Eri Yurianto, 2002: 125-126) bahwa 

audience menonton tayangan pojok kampong didasari oleh motif yang bersifat 

umum yaitu motif akan adanya kebutuhan akan informasi, motif adanya 

kebutuhan akan sarana belajar serta motif adanya kebutuhan akan hiburan. Hal ini 

menunjukkan bahwa audience memiliki motif awal memirsa program berita 

televisi sehingga dapat memenuhi kebutuhan mereka.  

Tayangan program berita dalam dalam beberapa bulan terakhir dapat 

menggeser program-program acara televisi lainnya, seperti halnya sinetron dan 

kontes idola. Hal ini terungkap dari hasil “tracking poll” yang dilakukan 

“Kompas” pada November 2009 terhadap pemilik telepon di 33 kota besar di 

Indonesia. Pada 3 Desember 2008 yang lalu, Yayasan Sains, Estetika, dan 

Teknologi (SET)bekerjasama dengan Ikatan Jurnalis Televisi (IJTI). Masyarakat 
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pemerhati televisimeluncurkan hasil penelitian terhadap sejumlah program di 

televisi. Hasil riset yang melibatkan 220 kalangan terdidik, di 11 kota ini 

menunjukkan bahwa mayarakat Indonesia saat ini lebih meembutuhkan program 

yang berkualitas. Program berkualitas itu lebih banyak merupakan program berita 

(news) dan talk show (http://duniatv.blogspot.com/2010/01/berita-menggeser-

sinetron.html).  

Jika pada polling yang dilakukan pada juni 2008 tayangan yang paling 

sering ditonton responden pemirsa televisi adalah berita dengan menyedot 

penonton sebesar 30,4 persen, maka pada polling tahun ini melonjak menjadi 

sekitar 46 persen responden. Melonjaknya persentase responden yang memilih 

berita sebagai tayangan televise yang paling sering ditonton (46 persen) ini cukup 

fenomenal. Bagaimana tidak, dari dua polling yang diadakan Kompas 

sebelumnya, yakni pada Desember 2007 dan Juni 2008, kendati berita tetap 

menduduki peringkat pertama sebagai tayangan yang paling sering ditonton oleh 

responden, persentasenya tahun 2007 hanya 35,9 persen bahkan menurun pada 

Juni 2008 menjadi 30,4 persen. (http://duniatv.blogspot.com/2010/01/berita-

menggeser-sinetron.html) 

 Program berita yang paling sering ditonton responden sepanjang Juni-

November 2009 adalah Kabar Petang dari TV One (7,9 persen), diikuti Seputar 

Indonesia produksi RCTI (5,6 persen), Metro hari ini produksi Metro TV (4,7 

persen),dan Liputan 6 SCTV (4 persen). Ada berbagai macam hal yang menjadi 

pendorong semakin tingginya antusiasme masyarakat menonton program-program 

berita di televise belakangan ini, yakni dapat dilihat dari sisi berita dan sisi media. 

http://duniatv.blogspot.com/2010/01/berita-menggeser-sinetron.html
http://duniatv.blogspot.com/2010/01/berita-menggeser-sinetron.html
http://duniatv.blogspot.com/2010/01/berita-menggeser-sinetron.html
http://duniatv.blogspot.com/2010/01/berita-menggeser-sinetron.html
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Dari sisi berita, dalam satu tahun terakhir ini banyak peristiwa yang menyita 

perhatian public, sedangkan dari sissi media, stasiun televise yang memosisikan 

dirinya sebagai televise berita. Dan dari ahsil rating public ke 4 yang dimuat 

yayasan SET, TIFA, dan IJTI, program berita Tv dipilih 212 responden sebagai 

salah satu program terbaik. bahkan di seluruh stasiun TV, program berita 

bersanding dengan acara hiburan, sinetron, juga talkshow. 

(http://duniatv.blogspot.com/2010/01/berita-menggeser-sinetron.html) 

 Adapun faktor-faktor lain yang mempengaruhi antusiasme public dalam 

menonton berita di televise adalah dari sisi public sendiri. Tidak dapat dipungkiri 

bahwa semakin berkembangnya kemajuan informasi dan multimedia sudah 

mempengaruhi prilaku dan gaya hidup masyarakat. Sehingga itu semua sudah 

menjadi bagian yang tak terpisahkan lagi bagi sebagian besar masyarakat. Faktor 

lain yang diyakini dapat meningkatkan antusiasme pemirsa dalam menonton 

program berita adalah cara pengemasan berita yang cenderung lebih popular dan 

menghibur. Berita dikemas dengan gaya yang santai, pembawa eritanyapun 

berpenampilan menarik, usia muda, gaya bahasa dan penyampaiannya tidak kaku. 

Selain itu bentuk dan isinya pun lebih beragam dalam memberikan informasi 

mengenai suatu peristiwa yang terjadi atau tindak criminal. 

 Sebagai audience yang aktif tentunya masyarakat tidak hanya selektif dan 

skeptis dalam menentukan pilihan media. Pemenuhan kebutuhan informasi yang 

diinginkan sebagai seorang audience tentunya ingin terpenuhi dengan memirsa 

program berita televisi. Motif dan pencarian kepuasan adalah titik awal dimana 

audience menggunkan media massa tertentu. Seberapa kuat motif yang dimiliki 

http://duniatv.blogspot.com/2010/01/berita-menggeser-sinetron.html
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audience untuk memirsa program berita televisi adalah acuan untuk menilai 

tingginya Gratification Obtained (kepuasan) audience memirsa program berita 

televisi. Dan apa yang mereka harapkan untuk berinteraksi dengan media adalah 

tak lepas dari motif yang mendorong mereka untuk berinteraksi dengan media 

tersebut. 

 Tingginya kepuasan audience didasarkan pada motif awal mereka 

memirsa program berita televisi.hal tersebut juga sebagai acuan untuk melakukan 

penilaian terhadap program berita ini sudah memenuhi kebutuhan mereka. Dan 

apabila informasi yang disampaikan mampu memuaskan berbagai pertanyaan 

yang mungkin sering muncul dalam pikiran audience maka berita tersebut telah 

mencapai tujuannya. 

 Dari latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk meneliti tentang 

motif  dan kepuasan audience pada program berita televisi (studi pada pirsawan 

program berita televisi Trans TV). 

 

2. Rumusan Masalah 

           Dari latar belakang di atas maka daapt disimpulkan bahwa rumusan 

masalahnya adalah: 

1. Motif apa saja yang muncul dalam diri audience dalam memirsa program 

berita televisi Trans TV? 

2. Adakah pengaruh motif terhadap kepuasan audience dalam memirsa 

program berita Trans TV? 
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3. Seberapa besar tingkat kepuasan audience terhadap program berita televisi 

Trans TV? 

 

3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas maka tujuan 

penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui seberapa kuat motif audience terhadap program berita 

televisi Trans TV 

2. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh motifn terhadap kepuasan 

audience dalam memirsa program berita Trans TV. 

3. Untuk mengetahui motif apa saja yang muncul dalam diri audience dalam 

memirsa program berita teelvisi Trans TV. 

 

4. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Praktis 

Sebagai masukan dan pertimbangan bagi pihak stasiun televisi yang 

menayangkan program berita supaya lebih memahami motif audience 

sehingga dapat melakukan evaluasi terhadap program berita supaya lebih 

memahami kebutuhan akan informasi pemirsanya. 

2. Manfaat Akademis 

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan sumbangan  pemikiran pada 

ilmu komunikasi terutama kepada masyarakat terhadap motif audience 
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dalam  penggunaan media massa atas pemenuhan kepuasan kepada 

khalayak atau audience. 

 

5. Tinjauan Pustaka 

5.1 Penelitian Sebelumnya 

Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Eri Yurianto 

tentang motif  mahasiswa Banyumasan menyaksikan tayangan Pojok 

Kampung d JTV (studi pada anggota paguyuban mahasiswa Banyumasan 

di Malang). Berdasarkan hasil penelitian menyatakan bahwa mahasiswa 

Banyumasan merupakan khalayak yang aktif daalm memanfaatkan 

tayangan Pojok Kampung d JTV. Hal ini berdasarkan berbagai variasi 

motif yang mendasari mereka sesuai dengan kebutuhan dan kepuasan yang 

ingin dicapai oleh masing-masing individu, diantaranya untuk memperoleh 

informasi, untuk memperoleh hiburan yang kemudian dimanfaatkan untuk 

memenuhi tujuan-tujuan yang sesuai dengan kebutuhannya. 

5.2 Media dan  Masyarakat 

5.2.1 Audience Media 

Istilah audience media berlaku universal dan secara 

sederhana dapat diartikan sebagai sekumpulan orang yang 

menjadi pembaca, pendengar, pemirsa berbagai media atau 

komponen isinya. Sumber paling penting yang menimbulkan 

masalah tentang audience adalah hakikat dualitasnya. Ia 

merupakan kolektivitas yang terbentuk baik sebagai tanggapan 
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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 (McQuaill, 

1987:201). 

Audience adalah pertemuan public, berlangsung dalam 

rentang waktu tertentu, dan terhimpun bersama oleh tindakan 

individual untuk memilih secara sukarela sesuai dengan harapan 

bagi maslahat menikmati, mengagumi, mempelajari, merasa 

gembira, kasihan, tegang atau lega. Audience juga dapat atau 

memang dikendalikan oleh pihak yang berwenang dan oleh 

karenanya merupakan bentuk prilaku kolektif yang dilembagakan 

(McQuaill, 1987:202). 

Konsep alternative tentang audience : 

1. Audience sebagai kumpulan penonton, pembaca, pendengar, 

pemirsa. 

Kumpulan inilah yang disebut sebagai audience dalam 

bentuknya yang paling dikenali dan versi yang diterapkan 

dalam hamper seluruh penelitian media itu sendiri. Audience 

yang pertama dan terbesar adalah populasi yang tersedia 

untuk menerima tawaran komunikais tertentu. Kedua, terdapat 

audience yang benar-benar menerima hal-hal yang ditawarkan 

dengan kadar yang berbeda-beda- pemirsa televisi regular, 

pembeli surat kabar dan sebagainya. Ketiga, ada bagian 
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audience sebenarnya yang mencatat penerimaan isi dan 

akhirnya masih ada bagian lebih kecil yang mengendapkan 

hal-hal yang ditawarkan dan diterima. 

2. Audience sebagai massa 

Kita dapat merekapitulasinya dengan mengemukakan bahwa 

pandangan tentang audience ini menekankan ukurannya yang 

besar, heterogenitas, penyebaran, dan anonimitasnya serta 

lemahnya organisasi social dan komposisinya yang berubah 

dengan cepat dan tidak konsisten. Meskipun demikian, hal itu 

telah cenderung menjadi standar untuk mengataputuskan 

media- semakin besar dan langsungnya audience, semakin 

signifikan secara social. 

3. Audience sebagai public atau kelompok social 

Unsure penting dalam versi audience ini adalah praeksistensi 

dari kelompok social yang aktif, inetraktif, dan sebagian besar 

otonom yang dilayani oleh media tertentu, tetapi 

keberadaannya tidak bergantung pada media. Singkatnya, kita 

dapat mengatakan bahwa audience yang terutama dipandang 

sebagai public atau kelompok social akan memliki tingkat 

kesadaran diri tertentu, jatidiri bersama, dan kemungkinan 

untuk berinteraksi secara internal dan atau untuk 

mempengaruhi pasok komunikasi. 
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4. Audience sebagai pasar 

Meskipun perkembangan kebudayaan menimbulkan audience 

asli dan politik menimbulkan konsep tentang public, yang 

menimbulkan konsep “audience sebagai pasar” adalah 

perkembangan ekonomi pada abad terakhir. Produk media 

merupakan komoditi atau jasa yang ditawarkan untuk dijual 

kepada sekumpulan konsumen tertentu yang potensial, yang 

bersaing dengan produk media lainnya (McQuaill, 1987:203-

205). 

Suatu audience pertama-tama akan termasuk pada salah 

satu subkategori ini, yang dikarakterisasikan lebih lanjut sebagai 

berikut : 

1. Kelompok atau public. 

Sejalan dengan suatu pengelompokam social yang ada 

(misalnya, komunitas, keanggotaan minoritas politis, 

religious, atau etnis) dan dengan karakteristik social bersama 

tempat, kelas social, politik, budaya, dan sebagainya. 

2. Kelompok kepuasan. 

terbentuk atas dasar tujuan atau kebutuhan individu tertentu 

yang ada terlepas dari media, tetapi berkaitan misalnya 

dengan isu politik atau social, jadi suatu kebutuhan umum 

akan informasi atau akan kepuasan emosional dan afeksi 

tertentu. 
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3. Kelompok penggemar atau budaya cita rasa. 

Terbentuk atas dasar minat pada jenis ini (atau gaya) atau 

daya tarik tertentu akan kepribadian tertentu atau cita rasa 

budaya/intelektual tertentu. 

4. Audience medium. 

Berasal dari dan dipertahankan oleh kebiasaan aatu loyalitas 

pada sumber media tertentu- misalnya surat kabar, majalah, 

saluran radio atau televisi (McQuaill, 1987:206-208). 

Menurut Hiebert dan kawan-kawan, audience dalam 

komunikais massa setidak-tidaknya mempunyai lima karakteristik 

sebagai berikut : 

1. Audience cenderung berisi individu-individu yang condong 

untuk berbagi pengalaman dan dipengaruhi oleh hubungan 

social di antara mereka. 

2. Audience cenderung besar. Besar disini berarti tersebar ke 

berbagai wilayah, jangkauan sasaran komunikasi massa. 

3. Audience cenderung heterogen. Mereka berasal dari berbagai 

lapisan dan kategori social. 

4. Audience cenderung anonym, yakni tidak mengenal satu sama 

lain. 

5. Audience secara fisik dipisahkan dari komunikator (Nurudin, 

105-106). 
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Dalam analisisnya mengenai dampak media pada 

khalayak, misalnya Joseph Klapper (1960) menyimpulkan bahwa 

pada umumnya media massa lebih banyak memperkuat prilaku 

manusia daripada mengubahnya. Berdasarkan teori Uses and 

Gratification, khalayak ramai bukanlah dianggap sebagai 

penerima aatu korban pasif media massa. Para pendukung 

perspektif ini secara blak-blakan menyatakan bahwa orang secara 

aktif menggunakan media massa untuk memuaskan kebutuhan 

tertentu yang dapat dispesifikasikan. Jadi, perspektif baru ini 

menjadi suatu imbangan yang epnting dan realistis dengan 

menekankan bagaimana khalayak mempengaruhi secara positif 

pengalaman media mereka sendiri. Bukannya menanyakan apa 

yang media lakukan terhadap orang-orang, para peneliti 

“kegunaan dan kepuasan” justru membalikkan pertanyaan itu 

menjadi apa yang orang lakukan dengan media? (Katz, 1997). 

Inilah yang dimaksud dengan “khalayak aktif”  (James Lull, 1998 

5.2.2 Media dan Masyarakat 

Di setiap masyarakat, mulai dari yang primitive hingga 

yang terkompleks memerluakn media sebagai alat untuk 

mendapatkan informasi, berbagai lapiasn masyarakat 

menggunakan media massa untuk keperluan yang berbeda-beda, 

yaitu buku, radio, TV, dan surat kabar. 
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Teori ilmu pengetahuan sosial yang menyangkut media 

telah dikembangkan untuk merumuskan dan memberikan 

jawaban sementara terhadap sejumlah masalah utama mengenai 

mekanisme kerja sistem komunikasi public daalm masyarakat. 

Waalupun jumlah masalah utama itu sangat banyak, namun dapat 

dikategorikan kedalam tiga masalah mendasar yang berkenaan 

dengan penggunaan kekuasaan dalam masyarakat, integrasi 

sosial, pdan perubahan sosial. 

Perbedaan antara media dengan masyarakat juga berkaitan 

dengan perbedaan tinjauan terhadap beberapa masalah yang 

terkait. Daalm hal ini, teori serba media cenderung menunjang 

pandangan yang melihat media senbagai institusi kuat, yang 

kekuasaannya terletak pada keteraturan dan penyampaian pesan 

yang selalu menjangkau banyak orang, atau pada penyesuain 

yang harus dilakukan oleh institusi lainnya terhadap kemungkinan 

atau tekanan yang diciptakan oleh berbagai media komunikasi 

beserta konsekuensinya terhadap pesan yang dibawa dan 

hubungan antara pengirim dan penerima (McQuail, 1989:61). 

Hubungan antara media dengan masyarakat telah dibahas 

dengan berbagai pendekatan yang berbeda. Pertama, hubungan 

tersebut merupakan bagian dari sejarah perkembangan setiap 

media massa daalm masyarakat sendiri. Kedua, gambaran media 

sebagai institusi mediasi, yang menghubungakn para anggota 
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masyarakat biasa dengan peristiwa dunia yang sulit dijangaku dan 

penguasa meruapakn ide yang mengandung konsep hubungan 

yang terjadi setidak-tidaknya karena adanya arus informasi yang 

berkesinambungan. Ketiga, ragam utama teori fungsionalis yang 

dibahas memilki  anggapan khusus mengeani media, yakni 

sebagai institusi yang diperlukan bagi kesinambungan sistem 

sosial masyarakat industry (informasi) modern yang berskala 

besar (McQuail, 1989:109). 

Setiap masyarakat memiliki sejumlah penjaga yang 

menyajikan informasi dan penafsiran atas berbagai pristiwa. 

Penjaga ini juga memantau kondisi lingkungan dan mendeteksi 

berbagai ancaman dan masalah, juga berbagai peluang dan 

dukungan serta memberitahukannya kepada warga masyarakat 

agar dapat menyesuaikan diri. Dalam menentukan apa yang harus 

dilakukan untuk mengahadapi sebuah tantangan, masyarakat 

menggunkaan system komunikasi sebagai sebuah forum atau 

ajang diskusi. Komunikasi pula yang memungkinkan segenap 

individu dan kelompok bertindak secara kompak sebagai sebuah 

masyarakat. Dalam masyarakat, kesepakatan bisa dicapai dengan 

pembicaraan langsung, sedangkan masyarakat industry yang 

kompleks harus mengandalkan media massa. (William, 2008:34). 

Masyarakat juga menggunakan system komunikasi 

sebagai guru yang menyampaikan warisan social (nilai-nilai, 
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norma) dari seseorang ke orang lain, atau bahkan dari generasi ke 

generasi lain. Ada banyak perspektif yang ingin memahami posisi 

media massa modern di dalam sebuah masyarkat. Dimana media 

massa tidak dipahami sebagai sesuatu yang bebas daalm 

masyarakat, tetapi media massa selalu terikat dengan kondisi 

social ekonomi serta politik masyarakat. Media massa sendiri 

dalam masyarakat mempunyai fungsi social, diantaranya :  

1. Fungsi pengawasan media 

Adalah fungsi yang menyediakan informasi dan peringatan 

kepada masyarakat tentang apa saja di lingkungan mereka. 

Media massa meng-update pengetahuan dan pemahaman 

manusia tentang lingkungan sekitarnya. 

2. Fungsi interpretasi 

Adalah fungsi media yang menjadi sarana memproses, 

menginterpretasikan dan mengkorelasikan seluruh 

pengetahuan atau hal yang ingin diketahui manusia. 

3. Fungsi transmisi 

Adalah fungsi media untuk menyebarkan nilai, ide dari 

generasi satu ke generasi lain. 

4. Fungsi hiburan. 

Adalah fungsi media untuk menghibur manusia. Manusia 

cenderung untuk melihat dan memahami peristiwa atau 

pengalaman manusia sebagai sebuah hiburan. 
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Charles Wright dari Universitas Pennsylvania menegaskan 

pentingnya fungsi keempat system komunikai, yakni sebagai 

sumber hiburan. Dengan fungsi ini, banyak individu akan lebih 

mampu bertahan menghadapi ekspose komunikais massa 

termasuk penafsiran dan saran-sarannya, sehingga lebih mampu 

bertahan arus kehidupan modern. Khusus mengenai televisi, Gary 

Steiner, menegaskan pula pentingnya fungsi hiburan yang bukan 

hanya menyenangkan namun juga bisa mendidik. (William, 

2008:34-35). 

Secara umum, dalam beberapa segi media massa berbeda 

dengan institusi pengetahuan lainnya (misalnya seni,agama, ilmu 

pengetahuan, pendidikan, dan lain-lain). : 

1. Media massa memiliki fungsi pengantar (pembawa) bagi 

segenap macam pengetahuan. Jadi media massa juga 

memerankan peran institusi lainnya. 

2. Media massa menyelenggarakan kegiatannya dalam 

lingkungan public ; pada dasarnya media massa dapat 

dijangaku oleh segenap anggota masyarakat secara bebas, 

sukarela, umum, dan murah. 

3. Pada dasarnya hubungan antara pengirim dan peenrima 

seimbang dan sama. 
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4. Media menjangkau lebih banyak orang daripada institusi 

lainnya dan sudah sejak dahulu “mengambil alih” peranan 

sekolah, orang tua, agama, dan lain-lain. 

Selain itu juga media berperan sebagai : 

1. Jendela pengalaman yang meluaskan pandangan kita dan 

memungkinkan kita mampu memahami apa yang terjadi di 

sekitar diri kita, tanpa campur tangan pihak lain atau sikap 

memihak. 

2. Juru bahasa yang menjelaskan dan memberi makna terhadap 

peristiwa atau hal yang terpisah dan kurang jelas. 

3. Pembawa atau pengantar imformasi dan pendapat. 

4. Jaringan interaktif yang menghubungkan pengirim dengan 

penerima melalui pelbagai macam umpan balik. 

5. Papan penunjuk jalan yang secara aktif menunjukkan arah, 

memberikan bimbingan atau instruksi. 

6. Penyaring yang memilih bagian atau pengalaman yang perlu 

diberi perhatian khusus dan menyisihkan aspek pengalaman 

lainnya, baik secara sadar dan sistematis maupun tidak. 

7. Cermin yang memantulkan citra masyarakat terhadap 

masyarakat itu sendiri. 

8. Tirai atau penutup yang menutupi kebenaran demi pencapai 

tujuan propaganda atau pelarian dari suatu kenyataan. 
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Media juga menerima sejumlah tanggung jawab untuk 

ikut aktif melibatkan diri dari interaksi social dan kadang kala 

menunjukkan arah atau memimpin, serta berperan serta dalam 

menciptakan hubungan dan integrasi. Konsep media sebagai 

penyaring telah diakui masyarakat, karena media seringkali 

melakukan seleksi dan penafsiran terhadap suatu masalah yang 

dianggap membingungkan (McQuaill, 1987: 53). 

Pendekatan teoritis yang dapat mencakup segenap unsure 

daalm teori tentang media adaalh sebuah teori sosiologi yang 

menjelaskan pelbagai kegiatan yang melembaga dalam kaitannya 

dengan kebutuhan masyarakat. Kebutuhan yang dimaksud, bila 

dihubungkan dengan institusi media, terutaam berkenaan dengan 

kesinambungan, ketertiban, integrasi, motivasi, pengarahan 

(bimbingan), dan adaptasi. 

Pada dasarnya, kita memperoleh serangkaian ide dasar 

mengenai tujuan media dalam masyarakat sebagai berikut : 

1. Informasi  

- Menyediakan informasi tentang peristiwa dan kondisi 

dalam masyarakat dan dunia. 

- Menunjukkan hubungan kekuasaan. 

- Memudahkan inovasi, adaptasi, dan kemajuan. 
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2. Korelasi  

- Menjelaskan, menafsirkan, mengomentari makna 

peristiwa dan informasi. 

- Menunjang otoritas dan norma-norma yang matang. 

- Melakukan sosialisasi. 

- Mengkoordinasi beberapa kegiatan. 

- Membentuk kesepakatan. 

- Menetukan urutan prioritas dan memberikan status 

relative. 

3. Kesinambungan  

- Mengekspresikan budaya dominan dan mengakui 

keberadaan kebudayaan khusus (subculture) serta 

perkembangan budaya baru. 

- Meningkatkan dan melestarikan nilai-nilai. 

4. Hiburan  

- Menyediakan hiburan, pengalihan perhatian, dan sarana 

relaksasi. 

- Meredakan ketegangan social. 

5. Mobilisasi  

- Mengkampanyekan tujuan masyarakat dalam bidang 

politik, perang, pembangunan ekonomi, pekerjaan, dan 

kadang kala jugadalam bidang agama. 
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Secara umum, butir 1 dan 5 berkaitan dengan perubahan, 

sedang butir 2, 3, dan 4 berkaitan dengan stabilitas dan integrasi 

(McQuaill, 1987:70-71). 

Hasil penelitian para peneliti berupa sejumlah daftar 

inventarisasi menyangkut kepuasan, kesenangan, dan pemakaian 

yang mencerminkan tingkat keteraturan dan prediksibilitas yang 

meyakinkan. Hal tersebut sekurang-kurangnya sudah cukup untuk 

dijadikan sebuah kerangka dasar kepuasan individu (anggota 

khalayak) yang searah dan melengkapi kerangka yang dibuat 

berdasarkan pandangan masyarakat (McQuaill, 1987:72). 

Meskipun begitu, besar kemungkinan sejumlah aspek 

utama dalam hubungan media-masyarakat akan mengalami uji 

ulang dalam kaitannya dengan pelbagai perubahan yang telah 

disinggung terutama karena adanya beberapa hal sebagai berikut : 

peningkatan otonomi penerima yanh berhadap-hadapan dengan 

otonomi pengirim media, perubahan keseimbangan fungsi media 

(lebih banyak informasi dan pendidikan diri sendiri), kaburnya 

garis batas antara media massa (yang disebut dengan institusi 

pelepas lelah) dengan komunikaisi pada bidang lain, misalnya 

hubungna komuniakis pada bidang pekerjaan, pengetahuan, dan 

hubungan komunikasi antarpribadi (McQuaill, 1987:76). 

Dalam media ada berita. Berita itu sendiri mempunyai 

pengaruh terhadap masyarakat, anatra lain : 
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1. Agenda setting adalah pemahaman bahwa berita 

mempengaruhi agenda public yang secara rutin diberitakan 

oleh media massa 

2. Gatekeeping: media bisa menjadi penjaga informasi yang 

ditujukan kepada masyarakat 

3. Framing terjadi ketika media massa membingkai beberapa isu 

yang ditonjolkan oleh media kepada masyarakat. 

Ada beberapa tipe masyarakat ekonomi yang membentuk 

perkembangan media massa, yaitu : 

1. Masyarakat pertanian dimana produksi dan distribusi ditandai 

dengan dinamika produksi dan distribusi ynag bersifat local 

dan kedaerahan. 

2. Masyarakat industry yang ditandai dengan standarisasi dan 

pengolahan produksi dan distribusi massal. 

3. Masyarakat informasi yang ditandai internasionalisasi dan 

komersialisasi informasi yang ada dalam masyarakat. 

Pada dasarnya media massa mengikuti model ekonomi 

industry yang ditandai dengan akselerasi banyaknya media dan 

hasil-hasilnya untuk mendapatkan biaya yang murah untuk 

produksinya. http://ekawenats.blogspot.com/2007/03/media-dan-

masyarakat-memahami-posisi.html. Ketika produksi semakin 

besar diharapkan juga perkembangan pembeli dan cakupan 

daerah yang dapat membelinya. Karena dalam perkembangan 

http://ekawenats.blogspot.com/2007/03/media-dan-masyarakat-memahami-posisi.html
http://ekawenats.blogspot.com/2007/03/media-dan-masyarakat-memahami-posisi.html
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selanjutnya, media massa tidak dapat dipisahkan dengan hokum 

persaingan industry media massa yang didirikan tidak lagi 

sebagai pemain tunggal karena banyaknya media massa yang 

hadir untuk bersaing dengan media-media yang lainnya. Akan 

tetapi, persaingan tersebut tidak dilihat dari sisi negative 

melainkan sebagai sesuatu yang membangun baik dari segi 

produksi maupun distribusi media itu sendiri terhadap 

konsumennya. 

Dari sekian motif ekonomi yang muncul, yang paling 

pokok adalah motif  keuntungan. Factor keuntungan disini 

dijelaskan sebagai factor ynag mengoperasionalisasikan industry 

media sampai ke organisasi-organisasinya. Dalam sebuah 

industry, termasuk didalamnya industry media massa, factor 

keuntungan adalah factor penting. Dalam proses ekonomi, media 

massa juga menerapkan segmentasi. Segmentasi adalah proses 

penajaman segmen consume yang mengkonsumsi isi media dan 

industry yang ada. http://ekawenats.blogspot.com/2007/03/media-

dan-masyarakat-memahami-posisi.html. Sehingga dalam 

perkembangan teknologi dibutuhkan media yang lebih spesifik 

atau media lebih mengklasifikasikan atau mensegmentasikan 

pada khalayak tertentu yana mana hal ini dapat mengubah pola isi 

dari media tersebut. Maka tidak heran jika terjaid perkembangan 

media massa baru. Dimana media massa baru merupakan bentuk 
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dan ragam atau jenis media massa yang dikembangkan 

berdasarkan ciri dan karakter masyarakat modern saat ini. 

Perkembangan media massa modern tidak terelakkan. 

Perkembangan yang mulanya pelan tapi kemudian di 

akselerasikan dengan perkembangan yang luar biasa. Tapi dalam 

perkembangannya, perkembangan teknologi komunikasi harus 

diikuti dengan pemahaman dari konsumen atas teknologi itu 

sendiri. Ada beberapa yang beranggapan bahwa masyarakat 

sangat ditentukan oleh perkembangan teknologi komunikasi itu 

sendiri, diantaranya : 

1. Medium is the message, adalah pemahaman bahwa media 

massa memang membentuk kebudayaan. Bentuk media massa 

berpengaruh dan bernilai dalam membentuk pola piker 

manusia. 

2. Teknologi adalah kekuatan dominan. Pada dasarnya, system 

social dan ekonomi mempromosikan teknologi dan 

mendominasi kebudayaan. 

3. Media massa mendorong kebudayaan. 

Lebih lanjut, bahwasanya media massa dalam hal ini 

televisi merupakan sumber pemuasan kebutuhan, media dan 

bentuk-bentuk simbolik yang lain secara rutin juga digunakan  

untuk memuaskan kebutuhan meskipun khalayak, konteks, dan 

aplikasi-aplikasinya yang tertentu sering berbeda dari televisi. 
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Karena hadir dimana-mana dan daya tariknya, televisi (dan video) 

sering menjadi sumber social budaya yang dipergunakan untuk 

membangun metode-metode pemuasan kebutuhan. (James Lull, 

1998:129) 

Masyarakat secara rutin menggunakan medium tersebut 

untuk menstrukturkan dan mengatur lingkungan mereka, 

memperlancar komunikasi antar pribadi, memperoleh akses 

kepada sebagian orang dan menghindari yang lain, mempelajari 

prilaku dan peran social, dan memperlihatkan kompetensi pribadi, 

kadang-kadang dengan maksud untuk mendominasi yang lain. 

Apalagi cara orang menggunakan televisi untuk maksud-maksud 

ini amat berbeda antara satu budaya dengan budaya lain. 

Dalam pengujian empiris terhadap kualitas budaya 

keluaran media, seringkali kembali berhadapan dengan beberapa 

indikasi yang secara relative sederhana (tetapi dapat dipercaya), 

misalnya tingkat produksi sendiri, ada atau tidak adanya unsure 

budaya tradisional yang mapan dan diakui, serta kadar fantasi dan 

realitas daalm isi. Satu lagi harapan yang patut disebutkan adalah 

harapan yang menyatakan bahwa manakala media berperan 

sebagai saluran budaya atau informasi, maka ia seharusnya tidak 

terlalu mengubah pesan asli karena ingin mematuhi “logika 

media” yang tidak semestinya diikuti. Masalah tersebut pada 

mulanya diidentifikasi dalam penelitian pustaka sebagai salah 
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satu  bentuk “sensasionalisme”, tetapi dewasa ini cenderung 

diformulasikan sebagai damapk unsure hiburan pada berita 

(McQuail, 1989:131-132). 

5.3 Motif  Audience 

5.3.1 Pengertian Motif 

Menurut teori dasar kebutuhan manusia, Dr. Abraham 

Maslow, yaitu mengenai tingkaatn kebutuhan dasar yang berkaitan 

dengan : 1) physical needs, yaitu kebutuhan dasar secara fisik, 2) 

safety needs, yaitu kebutuhan dasar masalah keamanan, 3) love 

nedds, yaitu kebutuhan dasar akan cinta kasih, 4) self esteem needs, 

yaitu kebutuhan tentang penghargaan diri, 5) self actualization 

needs, yaitu kebutuhan-kebutuhan aktualisasi diri pribadi. 

Motif adalah dorongan yang sudah terkait pada suatu 

tujuan. Motif menunjuk hubungan sistematik antara suatu respon 

atau suatu himpunan respon dengan keadaan dorongan tertentu. 

Apabila dorongan tersebut bersifat bawaan maka motif itu hasil 

proses belajar. 

Ada beberapa definisi tentang motif, diantaranya : 

1. Gerungan (1966) 

Motif itu suatu pengertian yang melengkapi semua penggerak 

alasan-alasan atau dorongan-dorongan dalam diri manusia 

yang menyebabkan ia berbuat sesuatu. 
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2. Lindzey, Hall dan Thompson (1975) 

Motif adalah sesuatu yang meninbulkan 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 sustu konstruksi yang potensial dan laten, yang 

dibentuk oleh pengalaman-pengalaman yang secara relative 

dapat bertahan meskipun kemungkinan berubah masih ada 

dan berfungsi menggerakkan dan mengarahkan prilaku ke 

tujuan tertentu. 

Motivasi menurut Ducan dalam bukunya Organizational 

Behaviour 1972 mengatakan bahwa motivasi adalah setiap usaha 

yang disadari untuk mempengaruhi perilaku seseorang agar 

meningkatkan kemampuannya secara maksimal untuk mencapai 

tujuan. Apa saja yang diperbuat oleh setiap manusia pastilah ada 

motivasi didalamnya, baik itu penting maupun tidak penting 

karena motivasi adalah sebuah syarat mutlak untuk belajar. 

Sedangkan Giddens (dalam Sobur, 2003:267) mengartikan 

bahwa motif sebagai implus atau dorongan yang member energy 

pada tindakan manusia sepanjang lintasan kognitif  atau  prilaku 

kearah pemuasan kebutuhan. Implus-implus yang bermotivasi 
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tidaklah kebetulan melainkan mencerminkan pengalaman social. 

Selanjutnya Kriyantono (2006:213) motif adalah pemenuhan 

sejumlah kebutuhan yang ingin dipenuhi. 

Dari beberapa definisi tersebut, dapat disimpulkan 

bahwasanya motif adalah sesuatu yang ada pada diri individu 

yang menggerakkan atau membangkitkan sehingga individu itu 

berbuat sesuatu. Apa sebabnya individu itu berbuat sesuatu? 

Individu ada yang menggerakkan yaitu motif. Apa sebab di dalam 

individu timbul motif? Motif timbul karena adanya 

kebutuhan/need. Di berbeda dengan orang lain, karena kebutuhan 

dapat diartikan sebagai : 

1. Satu kekurangan universal di kalangan umat manusia dan 

musnah bila kekurangan itu tak tercukupi. 

2. Satu kekurangan universal di kalangan umat manusia yang 

dapat membantu dan membawa kebahagiaan pada manusia 

bila kekurangan itu terpenuhi, walaupun hal itu tidaklah 

esensiil terhadap kelangsungan hidup manusia. 

3. Sebuah kekurangan yang dapat dipenuhi secara wajar dengan 

berbagai benda lainnya apabila benda khusus yang diingini 

tidak dapat diperoleh atau 

4. Setiap taraf kebutuhan (Abu Ahmadi dkk, 2002:193). 

Seperti yang telah disebutkan di atas, kebutuhan dan motif 

itu tidak bisa diamati, yang bisa diamati prilakunya. Mc. Clelland 
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(1967) dalam Abu Ahmadi berpebdapat bahwa untuk menemukan 

motif yang mendasari suatu perbuatan, cara yang terbaik adalah 

dengan menganalisis motif  yang ada di dalam fantasi seseorang. 

Wood Worth dan Marquis membedakan motif atas : 

1. Motif  yang tergantung pada keadaan dalam jasmani, ini 

merupakan kebutuhan organic. Misalnya : makan, minum dan 

sebagainya. 

2. Motif yang tergantung pada hubungan individu dengan 

lingkungan. 

Motif timbul karena adanya kebutuhan. Sesuai dengan 

jenis kebutuhannya, maka Sherif membedakan motif atas : 

1. Biogenic motive (motive biogenetis) 

Motif yang berasal dari kebutuhan biologis sebagai makhluk 

yang hidup. Motif ini berada pada lingkungan yang internal 

dan tidak banyak tergantung pada lingkungan diluar diri 

individu. Motif ini berkembang dengan sendirinya di dalam 

individu. 

2. Sociogenic motives (motive sosiogenetis) 

Motif ini itmbul di dalam diri individu dalam hubungannya 

dengan lingkungan social. Timbulnya motif ini karena 

interaksi dengan orang lain (Abu Ahmadi dkk, 2002:195). 

Motif itu merupakan suatu pengertian ynag melingkupi 

semua penggerak, alas an-alasan atau dorongan-dorongan dalam 
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diri amnesia yang menyebabkan ia berbuat sesuatu. Semua 

tingkah laku manusia pada hakikatnya mempunyai motif. Karena 

motif manusia merupakan dorongan , keinginan, hasrat, dan 

tenaga penggerak lainnya ynag berasal dari dalam dirinya untuk 

melakukan sesuatu. Dimana motif-motif itu memberi tujuan dan 

arah kepada tingkah laku kita. Begitu juga dengan kegiatan kita 

sehari-hari pasti punya motif tertentu. 

Dengan mempelajari motif maka kita akan menemukan 

mengapa seseorang berbuat sesuatu. Motif dan drive merupakan 

sesuatu yang menimbulkan prilaku pada organism. Drive pada 

umumnya digunakan untuyk menunujuk kebutuhan fisik atau 

sering sebagai “phisiologica drive” sedangkan motif digunakan 

untuk menunjuk kebutuhan social sehingga digunakan istilah 

“motif social” (Abu Ahmadi dkk, 2002:197). 

Jadi, kita menggunakan media massa karena didorong 

oleh mortif-motif tertentu. Ada berbagai kebutuhan yang 

dipuaskan oleh media massa. Pada saat yang sama, kebutuhan ini 

dapat dipuaskan oleh sumber-sumber lain selain media massa. 

Kita ingin mencari kesenangan, media massa dapat memberikan 

hiburan. Kita mengalami goncangan batin, media massa 

memberikan kesempatan untuk melarikan diri dari kenyataan. 

Kita kesepian, dan media massa berfungsi sebagai sahabat. Tentu 

saja, hiburan, ketenangan, dan persahabatan dapat juga diperoleh 
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dari sumber-sumber lain seperti kawan, hobi, atau tempat ibadat 

(Rakhmat, 2007:207). 

Dan berdasarkan berbagai aliran daalam psikologi 

motivasional, William J. McGuire (1974) menyebutkan 16 motif. 

Mula-mula motif dikelompokkan pada dua kelompok besar : 

motif kognitif (berhubungan dengan pengetahuan) dan motif 

afektif (berkaitan dengan perasaan). Selanjutnya dalam setiap 

kategori ditunjukkan dua focus perhatian : pertumbuhan diri dan 

pemeliharaan diri-perkembangan dan stabilitas. Dengan melihat 

inisiatif perilaku manusia ditambahkan lagi dimensi pasif dan 

aktif. Dari segi orientasi tujuan disebutkan lagi dimensi internal 

dan eksternal (Rakhmat, 2007:208). 

5.3.2 Macam-macam motif 

Macam-macam motif antara lain : 

1. Motif  biogenetis 

Yaitu motif yang berkembang pada diri orang dan berasal 

dari organismenya sebagai makhluk biologis, dan motif-motif 

yang berasal dari lingkungan kebudayaannya. Misalnya : 

lapar, haus, dan sebagainya. 

2. Motif  sosiogenetis 

Yaitu motif yang dipelajari orang dan berasal dari lingkungan 

kebudayaan tempat orang itu berada dan berkembang. Motif 

sosiogenetis tidak berkembang dengan sendirinya, mau tidak 
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mau, tetapi berdasarkan interaksi social dengan orang-orang 

atau hasil kebudayaan orang. 

3. Motif  teogenetis 

Yaitu motif yang berasal dari interaksi antara manusia 

dengan tuhan seperti yang nyata dalam ibadahnya dalam 

kehidupannya sehari-hari dimana ia berusaha merealisasi 

norma-norma agama tertentu. 

Gardner Lindzey, Calvin S. Hall dan Richard F. Thompson 

dalam bukunya Psycology (1975, P. 339) mengklasifikasikan motif 

kedalam dua hal, yaitu : 

1. Drives (needs) 

Adalah yang mendorong untuk bertindak. Drives merupakan 

proses organic internal disebut drives primer atau drives yang 

tidak dipelajari. Misalnya : lapar. Drives yang lain diperoleh 

melalui belajar. Misanya : persaingan. 

2. incentives 

adalah benda atau situasi (keadaan) yang berada di dalam 

lingkungan sekitar kita yang merangsang tingkah laku atau 

yang menyebabkan individu untuk bertindak. 

Ada beberapa pendapat tentang motif dan apa sajakah yang 

tergolong kedalam motif  social. Teevan dan Smith (1964) 

menggolongkan motif menjadi 2 kelompok yaitu: 
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1. Motif  primer 

Motif yang timbulnya berdasarkan proses kimiawi fisiologik 

dan diperoleh dengan tidak dipelajari. 

2. Motif  sekunder 

Motif yang timbulnya tidak secara langsung berdasarkan proses 

kimiawi fisiologik dan umunya diperoleh dari proses belajar 

baik melalui pengalaman maupun lingkungan.  

Gerungan menjelaskan, dalam mempelajari tingkah laku 

manusia pada umumnya, kita harus mengetahui apa yang 

dilakukannya, bagaimana ia melakukan, dan mengapa ia 

melakukan itu. Dengan kata lain, kita sebaiknya mengetahui know 

what, know how, dan know why. Dalam hal ini, persoalan know 

why adalah berkenaan dengan pemahaman motif –motif manusia 

dalam perbuatannya, karena motif memberi tujuan dan arah pada 

tingakh laku manusia. Perbuatan dan tingkah laku manusia sesuai 

dengan keinginan dan kebutuhannya (Gerungan, 1986:140). 

Menurut Alan Rubin terdapat enam alasan orang menonton 

TV antara lain: untuk belajar, untuk meluangkan waktu, untuk 

persahabatan, untuk melupakan, untuk rangsangan, dan untuk 

relaksasi (Devito, 1997:509). 

Melihat berbagai motif yang berbeda antara orang 

perorang, maka intensitas tanggapan seseorang terhadap pesan 

komunikasi pun berbeda sesuai dengan jenis motifnya. Semakin 
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sesuai pesan komunikasi dengan motif seseorang, semakin besar 

kemungkinan komunikasi itu dapat diterima dengan baik oleh 

komunikan. Sebaliknya, komunikan akan mengabaikan suatu 

komunikasi yang tidak sesuai dengan motifnya (Ardianto, 

2007:93). 

Sumber motivasi (source of motivation), menurut, Cutlip 

dan Center (1982:126) dalam Rosady Ruslan, menjelaskan setiap 

orang saling berbeda dalam lingkungan tekanan sosial yang sama 

dan menerima bujukan itu memilki perbedaan tertentu untuk 

meresponnya (tanggapan), oleh karena terdapat tingakt perbedaan 

paad kecenderungan motivasi daalm menanggapi suatu situasi atau 

permasalahan tertentu yang dihadapinya. Motivasi tersebut terbagi 

menjadi dua jenis. Pertama, motivasi personal, berkaitan dengan 

pemeliharaan atau mempertahankan diri, rasa lapar, rasa aman, dan 

kebutuhan seks. Kedua, motivasi kelompok yang daapt 

mempengaruhi perilaku manusia sebagai anggota masyarakat, yaitu 

berkaitan dengan keanggotaan organisasi sosial tertentu, peraturan 

tata pekerjaan, referensi kelompok, norma-norma budaya, dan 

norma-norma pokok kelompok yang dianut.  

Ada beberpa criteria motif yang timbul pada diri manusia 

ketika berkomunikasi : 
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1. Motif informasi, yaitu segala sesuatu yang berhubungan 

dengan hasrat untuk memenuhi kebutuhan akan ilmu 

pengetahuan. 

2. Motif hiburan, yaitu hal-hal yang berkenaan untuk 

mendapatkan rasa senang. 

3. Motif integrasi personal, merupakan motif-motif yang timbul 

akibat keinginan untuk memperteguh status, kredibilitas, rasa 

percaya diri, dll. 

4. Motif integrasi social, dimaksudkan untuk memperteguh 

kontak social dengan cara berinteraksi dengan keluarga, teman, 

dan orang lain. 

5. Motif pelarian, merupakan motif pelepasan diri dari rutinitas, 

rasa bosan atau ketika sedang sendiri. 

Motivasi juga mengandung tiga komponen pokok, yaitu : 

menggerakkan individu dimana dapat menimbulkan sebuah 

kekuatan dalam diri individu tersebut, mengarahkan maupun 

menyalurkan tingkah laku individu ke suatu tujuan, dan dapat 

menjaga maupun menopang tingkah laku individu. 

McQuail dan rekan-rekannya (McQuail dkk, 1972), 

mengambil konsep “melarikan diri” (escape) sebagai titik tolak 

mereka karena pada waktu itu, seperti halnya sekarang, orang-

orang sering mengaku “menghabiskan waktu” dengan media 

sebagai pelarian. Orang memilih melarikan diri dari situasi atau 
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keadaan pikiran tertentu ke dalam dunia lain. McQuail dan rekan-

rekannya bermaksud membuktikan jenis-jenis pelarian diri yang 

berbeda-beda dan berbagai motivasi yang mendorong orang 

melarikan diri. Berhasil melarikan diri diteorikan sebagai kepuasan 

yang didapat dari media.  

Lebih jauh, para peneliti ini menemukan bahwa berbagai 

khalayak menggunakan media dengan cara yang berlainan dan 

untuk tujuan berbeda pula. McQuail dan rekan-rekannya akhrinya 

menyimpulkan bahwa agar riset ilmu social itu dapat lebih lengkap 

memahami apa yang diperoleh khalayak dari waktu yang mereka 

habiskan dengan media massa, maka perhatian harus diberikan 

pada “beraneka jenis daya pikat isi, motivasi, kepuasan, dan 

pengalaman” (James Lull, 1998:110). 

Adapun fungsi motivasi antara lain : 

1. Mendorong manusia untuk berbuat atau bertindak melakukan 

sesuatu 

2. Dapat menentukan arah perbuatan yaitu kearah perwujudan 

suatu tujuan atau cita-cita 

3. Menyeleksi perbuatan yakni menentukan perbuatan-perbuatan 

mana yang harus dilakukan yang serasi guna mencapai tujuan 

Blumler dan Rakhmat (2005:66), menjelaskan bahwa 

macam-macam motif terdiri dari 3 orientasi, yaitu : 
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1. Orientasi Kognitif (kebutuhan bukan informasi/surveillance 

atau eksplorasi realitas. 

2. Diversi (kebutuhan akan pelepasan dari tekanan dan kebutuhan 

akan hiburan. 

3. Identitas personal (yakni menggunakan isi media untuk 

memperkuat/menonjolkan sesuatu yang penting dalam 

kehidupan atau situasi khalayak sendiri). 

Menurut modelnya, kebutuhan menciptakan persepsi 

masalah dan membangkitkan solusi yang memotivasi kontak 

dengan media massa dan mengilhami bentuk-bentuk aktivitas 

social lain yang kemudian berhasil aatu tak berhasil memuaskan 

kebutuhan itu. Rosengren juga menambahkan banyak panah kecil 

dari kotak-kotak yang mewakili “masyarakat” dan “karakter 

perorangan”. Hal ini dimaksudkan untuk memperlihatkan bahwa 

orang menggunakan media untuk memuaskan kebutuhan dibawah 

pengaruh eksternal dan internal yang tampaknya senantiasa ada 

dan kuat tetapi secara konseptual tidak jelas, namun Rosengren 

tidak berupaya secara sistematis untuk menerangkannya (James 

Lull, 1998:112). 

Keterlibatan manusia dengan media massa tidak selalu 

dimotivasi oleh hasrat untuk memenuhi suatu kebutuhan. 

Dibandungkan dengan kebutuhan, keinginan jauh lebih bersifat 

sementara dan kurang sentral bagi kesejahteraan orang itu. 
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Meskipun demikian, keinginan membuka jalan-jalan aksi tertentu 

yang sering menuntut pemuasan segera. 

5.4 Program Berita 

5.4.1 Pengertian Berita 

Program berita atau acara berita biasanya berisi liputan 

berbagai peristiwa berita dan informasi lainnya, apakah yang 

diproduksi secara local oleh stasiun radio/TV atau oleh suatu 

jaringan penyiaran. Program berita juga bisa berisi materi 

tambahan seperti liputan olahraga, prakiraan cuaca, laporan lalu 

lintas, komentar serta bahan lain yang oleh penyiar berita dianggap 

relevan dengan pendengar ataupun pemirsanya. 

Berita TV merujuk pada praktek penyebaran informasi 

mengenai peristiwa terbaru melalui media TV. Acara berita bisa 

berlangsung daribeberapa detik hingga beberapa jam dengan 

penyajian perkembangan terbaru peristiwa-peristiwa local/ regional 

maupun internasional. Stasiun TV biasanya menyajikan program 

berita sebagai bagian dari acara berkalanya dan disiarkan setiap 

hari pada waktu-waktu tertentu. Kadang-kadang acara TV juga bisa 

diselipi dengan berita sekilas untuk memberikan laporan mutakhir 

mengenai suatu peristiwa yang sedang terjadi atau berita dadakan 

lain yang penting. 

Berita berasal dari bahasa Sansekerta yakni Vrit yang 

dalam bahasa Inggris disebut write arti sebenarnya adalah ada atau 
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terjadi. Sebagian ada ayng menyebut dengan Vritta, artinya 

“kejadian” atau “yang telah terjadi”. Vritta dalam bahasa Indonesia 

kemudian menjadi berita atau warta (Djuroto, 2000:46). 

Berita juga dapat diartikan sebuah laporan atau 

pemberitahuan mengenai terjadinya sebuah peristiwa atau keadaan 

yang bersifat umum dan baru saja terjadi  yang disampaikan oleh 

wartawan dimedia massa.  

Banyak sekali ilmuwan, penulis, dan pakar komunikasi 

yang memberikan definisi mengenai berita, diantaranya:  

1. Dean M. Lyle Spencer mendefinisikan berita sebagai suatu 

kenyataan atau ide yang benar dan dapat menarik perhatian 

sebagian besar pembaca. 

2. William S. Maulsby menyebut berita sebagai suatu penuturan 

secara benar dan tidak memihak dari fakta yang mempunyai 

arti penting dan baru terjadi yang dapat menarik perhatian 

pembaca surat kabar yang memuat berita tersebut. 

3. Dja’far H. Assegaf mengartikan berita sebagai tempat laporab 

fakta atau ide yang termasa dan dipilih oleh staf redaksi suatu 

harian untuk disiarkan yang kemudian dapat menarik perhatian 

pembaca. Entah karena luar biasa, karena penting atau 

akibatnya karena menakup segi-segi human interest seperti 

humor, emoso, san ketegangan ( Djuroto, 2000: 47). 
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Dari sekian banyak pendapat yang dikemukakan mengenai 

definisi berita , maka akan dapat diperoleh suatu definisi  yang 

lebih mudah untuk dipahami mengenai berita yaitu bahwa berita 

adalah informasi aktual tentang fakta-fakta dan opini yang dapat 

menarik  perhatian khalayak. 

Walter Lippman (1922) dalam McQuail berfokus pada 

proses pengumpulan berita yang dipandangnya sebagai upaya 

menemukan isyarat jelas yang objektif yang memberartikan suatu 

peristiwa. Oleh karena itu, berita bukanlah cermin kondisi social, 

tetapi laporan tentang salah satu aspek yang telah menonjolkannya 

sendiri. Dengan demikian, perhatian kita diarahkan pada hal-hal 

yang menonjol sebagai laporan berita dalam bentuk yang sesuai 

bagi pemuatan terencana dan rutin. 

Hasil perbandingan Park antara berita dengan sejarah dapat 

disaring menjadi beberapa hal penting sebagai berikut : 

- Berita tepat pada waktunya – tentang peristiwa yang paling 

akhir atau berulang. 

- Berita tidak sistematis – ia berurusan dengan berbagai peristiwa 

dan kejadian berlainan dan dunia dipandang melalui berita itu 

sendiri atas berbagai kejadian yang tidak bertalian, yang bukan 

meruapkan tugas pokok berita untuk menfsirkannya. 

- Berita dapat sirna – berita hanya hidup pada saat terjadinya 

peristiwa itu serta bagi keperluan dokumentasi dan sumbera 
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acuan di kemudian hari dan bentuyk informasi lain akan 

menggantikan berita. 

- Semua peristiwa yang dilaporkan sebagai berita seharusnya 

bersifat luar biasa atau paling sedikit tidak terduga, sebagai 

syarat yang lebih penting ketimbang “signifikansi nyata” berita 

itu sendiri. 

- Disamping ketidakterdugaan, peristiwa berita dicirikan oleh 

“nilai berita” lainnya yang relative dan melibatkan kata putus 

tentang kemumgkinan minat audience. 

- Berita terutama bagi orientasi dan arahan-perhatian, bukan 

pengganti pengetahuan. 

- Berita dapat diperkirakan (McQuail, 1987:190). 

5.4.2 Unsur dan Nilai Berita 

Dalam menyajikan informasi, berita harus mempunyai 

unsure layak berita sehingga dalam penyampaian pesannya, berita 

dapat memberikan informasi kepada khalayak berdasarkan fakta 

yang terjadi tanpa memihak pihak apapun. Dengan begitu berita 

dapat menarik perhatian pembaca (audience). Unsure-unsur layak 

berita tersebut, antara lain: 

1. Berita harus akurat 

Akurasi berarti benar dalam memberikan pesan umum, benar 

dalam sudut pandang pemberitaan yang dicapai oleh penyajian 
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detail-detail fakta dan oleh tekanan yang diberikan pada fakta-

faktanya. 

2. Berita harus lengkap, adil, dan berimbang 

Dalam hal ini, waratwan harus senantiasa berusaha untuk 

menempatkan setiap fakta atau kumpulan fakta-fakta menurut 

proporsinya yang wajar untuk mengaitkannya secara berarti 

dengan unsure-unsur lain, dan untuk membangun segi 

pentingnya dengan berita secara keseluruhan. Dengan kata lain, 

seorang waratawan harus melaporkan apa yang sesungguhnya 

terjadi. 

3. Berita harus objektif 

Artinya berita yang dibuat itu selaras dengan kenyataan, tidak 

berat sebelah, dan bebas dari prasangka. 

4. Berita harus ringkas dan jelas 

Berita yang disajikan haruslah berita yang dapat dicerna 

dengan cepat. Artinya suatu tulisan yang ringkas, jelas, dan 

sederhana. 

5. Berita harus hangat 

Meskipun berita seperti termuat dalam lembaran-lembaran 

berita berbentuk poster itu tidak selalu merupakan berita hari 

ini atau berita kemarin, namun itulah berita hangat yang dapat 

dibaca oleh public saat itu (Kusumaningrat, 2005:48-57). 
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Unsur brita menjadi sangat penting untuk diketahui 

sebelum menulis karena akan menjadi panduan bagi seorang 

wartawan untuk memutuskan suatu kejadian , informasi atau 

keadaan itu layak diberitakan atau tidak, unsur berita itu sebagai 

berikut : 

1. Actual  

Saalh satu ciri bisnis media massa adaalh berpacu dengan 

waktu. 

2. Kedekatan  

a. Kedekatan geografis 

Jarak terjadinya berita dengan lokasi itu diterbitkan 

mempunyai arti yang penting. 

b. Kedekatan psikologis  

Selain hubungan kedekatan kedaerahan, juga ada 

kedekatan psikologis antara  masyarakat pembaca 

dengan berita yang ditampilakan. Dalam hal ini seperti 

factor primordial kedaerahan dan nasionalisme. 

3. Penting  

Salah satu pedoman wartawan dalam menulis berita adalah, 

beritanya bisa merangsang orang untuk membacanya. 

Ketertarikan itu bisa karena adanya kepentingan 

masyarakat yang ada dalam berita itu. 
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4. Luar biasa  

Dibutuhkan kejelian dan ketajaman intuisi wartawan untuk 

menelisik masaalh yang terjadi di masayarkat. Dari 

berbagai uapaya itu bisa jadi akan ditemukan sesuatu yang 

luar biasa seperti : peristiwa yang tak terduga dan tidak ada 

sebelumnya. 

5. Tokoh  

Untuk menentukan sumber berita, harus dilihat kadar 

ketenaran, kepinteran, pengaruh seseorang di masayarkat. 

Ada dua kategori tokoh dalam berita, yaitu tokoh 

masayarkat dan tokoh daalm berita. 

6. Eksklusif  

Persaingan bisnis media saat ini membutuhkan kiat khusus 

agar tetap survive. Apalagi dengan hadirnya media 

elektronik seperti, TV, radio, dan internet menjadi peristiwa 

yang cepat diberitakan. Banyak cara untuk mendapatkan 

berita yang eksklusif, yaitu menemui banyak sumber dan 

jeli memanfaatkan kesempatan. 

7. Ketegangan  

Berita yang baik adalah berita yang mampu mempengaruhi 

pembacanya, baik secara negative maupun positif. 

Pengaruh berita kepada pembacanya terjadi karena materi 

berita dan cara penyajian (how to pressent). 
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8. Konflik 

Pers sanagt berperan dalam membawa perubahan di 

masyarakat. 

9. Human interest  

Segala sesuatu yang berhubungan dengan manusia selalu 

menarik untuk diikuti. 

10. Seks  

Dimana saja, seks memiliki daya tarik yang tinggi. Bergam 

berita yang terkait dengan seks selalu menarik, baik seks 

daalm artian harfiah maupun seks dalam artian luas. 

11. Progresif  

Perkembangan masyarakat modern selalu disertai dengan 

prestasi dan kemajuan-kemajuan. 

12. Trend  

Dalam perkembangan yang terjadi di masyarakat modern, 

muncul kebiasaan atau kecenderungan (trend) baru di 

masayarakat, bukan saja mengenai produk baru tapi juga 

menyangkut tingkah laku dan ucapan. 

13. Berita humor  

Berita-berita yang termuat di media tak jarang 

menimbulkan ketegangan. Untuk itu, berita humor menjadi 

bahan yang menarik untuk menghindari ketegangan. 
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Humor dalam berita bisa daalm wujud tulisan dan gambar 

(Djuraid, 2009:13-47). 

Disamping itu, berita juga harus memiliki nilai berita yang 

dipakai untuk memilih berita. Menurut Walter  Lippman, ada 

beberapa unsur nilai berita yang sekarang dipakai dalam memilih 

berita : 

1. Aktualitas (Timeliness) 

2. Kedekatan (Proximity) 

3. Keterkenalan (Prominance) 

Kejadian atau peristiwa yang menyangkut tokoh terkenal 

(prominent names) dan nama-nama terkenal memang akan 

banyak menarik pembaca. 

4. Dampak (Consequence) 

Peristiwa yang memiliki dampak luas terhadap masyarakat, 

memiliki nilai berita tinggi. 

5. Human Interest 

Dalam berita human interest terkandung unsure yang menarik 

empati, simpati, atau menggugah perasaan khalayak yang 

membacanya (Kusumaningrat, 2005:60-64). 

Jadi seperti itulah daya tarik sebuah berita, semakin dekat 

dengan pembca maka semakin menarik berita itu. 
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5.4.3 Jenis-jenis berita 

Perkembangan media massa yang pesat mampu 

memberikan sajian berita yang diinginkan masyarakat. Berita 

mengalami segmentasi sesuai dengan perkembangan masyarakat. 

Dalam perkembangannya, muncul banyak media dengan segmen 

tertentu. Jenis-jenis berita diantaranya : 

1. Berita politik 

2. Berita ekonomi 

3. Berita criminal 

4. Berita olahraga 

5. Berita seni, hiburan dan keluarga 

6. Berita pendidikan 

7. Berita pemerintahan (Djuraid, 2009:49-69). 

Adapun jenis-jenis berita, antara lain:  

1. Descriptive News 

Berita yang memiliki tingkat kualitas tinggi dengan struktur 

penulisan menggunakan rumus piramida terbalik yang semata-

mata memaparkan fakta peristiwa apa adanya dengan uraian 

singkat padat serta hemat bahasa. 

2. Explanatory News 

Adalah berita yang bentuk tulisannya mengungkapkan fakta 

peristiwa dengan model pemaparan atau reportase sebagai 
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masyarakat pembaca dapat mengetahui dan memahami suatu 

kejadian secara utuh. 

3. Interpretative News 

Adalah berita yang mengungkapkan fakta peristiwa berupa 

pendapat yang bersifat menginterpretasikan suatu kejadian. 

4. Investigative News 

Adalah berita sebagai hasil pelacakan seorang waratwan, 

karena itu ketika berusaha mendapatkan data mengenai fakta 

peristiwanya, ia akan bertindak layaknyaseorang agen intelijen. 

Bila dipilih menurut formatnya, berita dapat dipahami 

menjadi 4 macam, yaitu:  

1. Straight News (berita lempeng/berita langsung) 

Berita tentang peristiwa yang penting yang harus segera 

disampaikan kepada pembaca dan ditempatkan di halaman 

utama. Materinya berisi laporan langsung wartawan yang 

menyaksikan kejadian secara langsung dan berita yang berisi 

fakta yang berat. Penuliasn model ini menuntut adanya fakta 

peristiwa yang memilki aktualitas primer disebabkan kejadian 

lain dari pada yang lain dan tingkat pentingnya informasi yang 

disajikan sangat tinggi. 

2. Soft News (berita ringan) 

Berita yang menampilkan sesuatu yang menarik, penting dan 

bersifat informative. Soft news bisa merupakan bagian dari 
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peristiwa penting yang diberitakan melalui straight news atau 

berita yang berdiri sendiri. Penuliasn berita semacam ini, 

tingkat aktualitasnya sekunder karena fakta peristiwanya 

relative lampau jika dibandingkan dengan berita yang memilki 

nilai aktualitas primer. 

3. Indepth Reporting (berita pendalaman/reportase) 

Struktur penulisannya bebas, pola pemaparannya lebih banyak 

menampilkan deskripsi (ringan) objek laporan yang 

kebanaykan mengenai gejala kemasyarakatan yang tengah 

berlangsung. Peristiwanya mungkin sudah berlalu, namun 

masih memilki nilai aktualitas disebabkan kejadian tersebut 

menjadi bahan pembicaraan banyak kalangan. 

4. Features (berita kisah)  

Tulisan mengenai kejadian yang daapt menggugah perasaan 

dan menambah pengetahuan pembaca melalui penjelasan yang 

rinci, lengkap, mendalam dan tidak terpengaruh fakta. 

Meskipun wujud tulisannya yang seperti cerita pendek, menulis 

berita kisah tetap saja tidak boleh memaparkan tentang cerita 

fiktif atau hasil khayalan. Sebab itu, fakta peristiwanya yang 

memberitakannya wajib memilki data yang akurat. Pola 

penelitiannya berbentuk mengisahkan, bahasanya tetap 

menguunakan kata dan kalimat yang bertele-tele waalu terasa 

atraktif dan ideomatik (Djuraid, 2009:72-73). 
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Berdasarkan sifat berita, berita daapt dibagi menjadi : 

1. Berita terjadwal, yakni berita-berita yang sudah 

dijadwalakn pada waktu tertentu. Perencanaan memegang 

peran pentingdaalm liputan berita. Untuk itu, koordinasi 

elemen-elemen daalm redaksi sangat penting untuk 

keberhasilan liputan ini. 

2. Berita insidentil, yakni berita-berita yang terjadi secara 

tiba-tiba dan tidak terduga sama sekali. Saam seperti berita 

yang sudah diagendakan, saat menghadapi berita insidentil 

juga dibutuhkan koordinasi di lingkungan redaksi, hanya 

bedanya koordinasi berita insidentil sifatnya lebih cepat dan 

darurat. 

Berita juga dapat dibagi ke daalm beberapa macam, tergantung 

dari segi melihatnya, seperti : 

1. Sifat kejadian 

Berdasarkan hal ini, berita dibedakan antara berita yang 

terduga dan berita yang tak terduga. 

2. Cakupan isi berita terbagi pada berita politik, ekonomi, 

kebudayaan, pendidikan, seni, agama, dan lain sebagainya. 

3. Bentuk penyajian berita, seperti berita langsung (spotnews), 

berita komprehensif (comprehensive news), dan feature 

(Sudiraman Tebba, 2005:56). 
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5.5 Kepuasan audience 

Kepuasan menurut kamus Bahasa Indonesia adalah puas, merasa 

senang perihal (kelegaan, kesenangan, dan sebagainya). Kepuasan dapat 

diartikan sebagai perasaan puas seseorang dikarenakan kebutuhan 

mereka akan informasi dapat terpenuhi. 

Palm Green menjelaskan bahwa pencarian kepuasan merupakan 

kepuasan yang dibayangkan  akan diperoleh seseorang jika menggunakan 

media tertentu. Sedangkan pemerolehan kepuasan merupakan kepuasan 

yang nyata yang diperoleh setelah seseorang menggunakan media 

tertentu. Pencarian kepuasan seseorang terhadap media tidak berbeda 

karena pencarian kepuasan dipengaruhi harapan-harapan yang 

diabstraksikan dari pengalaman-pengalaman dengan berbagai bentuk dan 

jenis media (Wimmer dan Dominick, 2000:389).  

Gratification obtained adalah sejumlah kepuasan nyata yang 

diperoleh individu atas terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan tertentu 

setelah individu tersebut menggunakan media, yang dimaksud dengan 

Gratification Obtained (kepuasan yang diperoleh) dalam penelitian ini 

adalah sejumlah kebutuhan yang dapat dipenuhi setelah memirsa 

program berita TV (trans TV). Kepuasan ini diukur berdasarkan motif 

awal (Gratification Sought). 

Kategori kepuasan yang diperoleh adalah sebagai berikut: 

1. Kepuasan informasi, pemirsa dikatakn mendapatkan kepuasan 

informasi apabila mereka : 
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1) Dapat mengetahui berbagai peristiwa dan kondisi yang berkaitan 

dengan lingkungan masyarakat terdekat 

2) Dapat mengetahui berbagai informasi mengenai peristiwa dan 

kondisi yang berkaitan dengan keadaan dunia 

3) Dapat mencari bimbingan menyangkut berbagai masalah 

4) Dapat mencari bimbingan menyangjut berbagai pendapat 

5) Dapat memperoleh rasa damai melalui penambahan pengetahuan 

2. Kepuasan identitas pribadi, pemirsa diktakan mendapatkan kepyasan 

identitas pribadi apabila mereka : 

1. Dapat menemukan penunjang nilai-nilai yang berkaitan dengan 

pribadinya sendiri 

2. Dapat mengidentifikasikan diri dengan nilai-nilai lain dalam 

media 

3. Memperoleh nilai lebih sebagai seorang audience 

3. Kepuasan integrasi dan interaksi sosisal, pemirsa dikatakan 

mendapatkan kepuasan integrasi dan interaksi social apabila mereka : 

1. Memnperoleh pengetahuan yang berkenaan dengan empati sossial 

2. Dapat menemukan bhan percakaapan dan interaksi social dengan 

orang lain disekitarnya 

3. Dapat menjalankan peran soaial sebagai masyarakat 

4. Keinginan untuk dekat dengan orang lain 

5. Keinginan untuk dihargai oleh orang lain 
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4. Kepuasan hiburan, pemirsa dikatakan mendapatkan kepuasan hiburan 

apabila mereka : 

a. Dapat melepaskan diri dari permasalahan 

b. Dapat bersantai dan mengisi waktu luang 

c. Dapat menyalurkan emosi 

d. Mendapatkan hiburan dan kesengangan 

Sesuai dengan isi teori Uses and Gratification, dalam penggunaan 

media massa dalam memenuhi kebutuhan. Efek media dapat 

dioperasionalisasikan sebagai evaluasi kemampuan media untuk 

memberikan kepuasan (Rakhmat, 2005:89). 

Riset mengenai kegunaan dan kepuasan ini juga nasih bergulat 

dengan masalah teoretis dan metodologis. Bagaimana orang 

menggunakan media untuk memuaskan kebutuhan merupakan proses 

kognitif dan perilaku kompleks dan tak pasti, sehingga tak beritu berguna 

bagi analisis empiris. Tetapi pada sisi positifnya, teori kegunaan dan 

kepuasan mencerminkan suatu kecenderungan sehat yang juga hadir 

daalm sebagian studi paling awal mengenai kahlayak media. Bahkan 

studi etnografis mengenai populasi Italia di East End Boston paad tahun 

1950-an membuktikan dengan dokumen bagaimana diskusi-diskusi 

keluarga mengenai program program televisi membantu orang 

mendefinisikan dan memperkuat peran gender, memecahkan masalah 

sehari-hari, dan menyalahkan lembaga-lembaga social (James Lull, 

1998:108). 



 56 

Dua perkembangan pokok melahirkan apa yang kemudian 

menjadi pandangan kegunaan dan kepuasan. Pertama, keterlibatan orang-

orang dengan media massa dikelompokkan ke daalm kategori-kategori 

konseptual yang mengarah paad terciptanya tipologi-tipologi mengenai 

kepuasan yang media daapt bantu hasilkan. Kedua, ada upaya-upaya 

untuk menjelaskan bagaimana orang emnggunakan media massa guna 

memuaskan kebutuhan manusiawi mereka (James Lull, 1998:108). 

McQuail dkk juga mengemukakan sebuah system kategori untuk 

mengikhtisarkan secara lebih umum kepuasan dasar yang didapatkan 

para pemirsa televisi dari segala jenis isi program. Tipologi ini juga 

dibagi menjadi empat bagian: 

1. Pengalihan perhatian (penggunaan teelvisi dan media lainnya untuk 

lari dari hal-hal rutin  dan masalah-masalah serta untuk pelepasan 

emosi). 

2. Hubungan pribadi (interaksi social dan persahabatan). 

3. Identitas pribadi (referensi pribadi, eksplorasi terhadap realiats, 

penguatan nilai); dan 

4. Pengamatan (memperoleh informasi dan mengembangkan opini 

mengenai isu-isu public, berita). 

Dalam bahasa kegunaan dan kepuasan, orang itu berpaling paad 

sebuah “alternative fungsional”. Media massa, orang, pesta, telepon, obat 

bius, bahkan tidur semuanya merupakan sumber pemuasan kebutuhan 

yang potensial. Jadi, menonton televisi, mendengarkan music, dan 
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sebagainya merupakan semaacm kegunaan. Jadi, pemuasan kebutuhan itu 

terjadi dalam dua tahapan. Pertama, aktivitas itu harus memuaskan 

persyaratan metode yang intrinsic. Kedua, metode itu (kini diwujudkan 

daalm bentuk aktivitas yang dijalankan) harus dapat memuasakn 

kebutuhan itu. 

Konsep kepuasan memperkaya ide iklim komunikasi. Iklim 

tersebut mencakup kepuasan audience terhadap informasi yang tersedia. 

Kepuasan dalam pengertian ini menunjukkan bagaimana sebaiknya 

informasi yang tersedia sesuai dengan permintaan audience. Kepuasan 

komunikasi adalah satu fungsi dari apa yang seorang dapatkan dengan 

apa yang dia harapkan. Jika informasi dikomunikasikan dengan cara 

yang konsisten dengan apa yang diharapkan, maka seseorang akan 

mengalami kepuasan dalam komunikasi. 

Kepuasan dengan komunikasi muncul dari kombinasi faktor-

faktor berikut : 

1. Kepuasan dengan pekerjaan 

2. Kepuasan dengan tingkat ketepatan informasi 

3. Kepuasan dengan kemampuan seseorang yang menyarankan 

penyempurnaan 

4. Kepuasan dengan efisiensi bermacam-macam saluran komuniaksi 

5. Kepuasan dengan kualitas media 

6. Kepuasan dengan cara komuniaksi teman sekerja 
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7. Kepuasan dengan keterlibatan komunikasi organisasi sebagai satu 

kesatuan 

Berdasarkan pendekatan Uses and Gratification dimana terdapat 

tiga asumsi  teoritis dan metodologis yang dijelaskan secara mendasar. 

Salah satu dari asumsi tersebut adalah bahwasanya media bersaing 

dengan sumber-sumber pemuasan kebutuhan lainnya. Dengan kata lain, 

di luar opini bahwa media hadir, individu memilih cara-cara untuk 

memuaskan kebutuhan-kebutuhan mereka.  

Seiring dengan perkembangan zaman, audience menjadi individu 

rasional dan selektif terhadap media. Artinya, dalam menentukan pilihan 

media, audience telah melakukan selektifitas terhadap media massa yang 

digunakan. Skeptis terhadap pesan yang disampaikan oleh media massa 

tersebut. Serta memiliki motivasi yang menimbulkan audience untuk 

menggunakan media. 

Pertumbuhan budaya dan selera masyarakat memicu akan 

pemenuhan kebutuhan dan pemuasan audience oleh media massa. 

Menurut Katz dalam McQuail (1989) studi tentang penggunaan dan 

kepuasan terhadap media yang banyak dikutip memusatkan perhatian 

pada (1) sumber kebutuhan (2) sosial dan psikologis (3) harapan terhadap 

(4) media massa dan sumber lainnya (5) perbedaan pola pembedahan 

(exposure) media massa (atau keterlibatan dalam aktivitas lain) yang 

menghasilkan (6) pemenuhan kebutuhan dan (7) konsekuensi lainnya. 

Dengan demikian penggunaan media massa didasari atas pemenuhan 
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kenutuhan sosial dan psikologis. Dimana kebutuhan audience yang ingin 

melepaskan diri dari masalah dan memuaskan kebutuhannya. 

5.6 Teori Uses and Gratification 

Dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui tingkat kepuasan 

audience di perumahan bukit cemaar tidar sebagai pirsawan program 

berita televisi Trans TV. Sebelum individu sebagai audience yang 

memirsa program berita Trans TV tentunya mempunyai motif yang 

timbul dalam diri mereka. 

Teori ini dicetuskan oleh Elihu Katz, Michel Gurevitch dan 

Hadassa Has (1973). Teori Uses and Gratification (penggunaan dan 

kepuasan) ini menyatakan (mengasumsikan) bahwa orang mempunyai 

kebutuhan-kebutuhandan keinginan-keinginan yang dapat dipenuhi 

dengan (salah satu caranya) menggunakan (berlangganan, membaca, 

menonton, atau mendengarkan) media massa. (Hamidi, 2007:77). 

Untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan tersebut orang lalu 

memilih, media apa yang hendak digunakan, kemudian juga memilih 

pesan apa (acara, rubrik, berita) yang hendak dinikmati. Tindakan 

memilih atau menggunakan tersebut dilakukan karena orang 

mengaharapkan kepuasan atau terpenuhinya keinginan. 

Teori ini merupakan pengembangan dari model jarum 

hipodermik. Teori ini tidak membicarakan apa yang dilakukan media 

terhadap khalayaknya melainkan membicrakan apa yang dilakukan 

khalayak terhadap media (Winarni, 2003:92). Karena itu, teori ini 
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digunakan untuk emngetahui apa yang dilakukan orang terhadap media 

(what the people do with mass media). 

Model teori ini tidak tertarik terhadap apa yang dilakukan media 

pada diri orang, tetapi ia tertarik pada apa yang dilakukan orang terhadap 

media. Anggota khalayak dianggap secara aktif menggunakan media 

untuk memenuhi kebutuhannya. Daalm asumsi ini tersirat pengertian 

bahwa komunikasi massa berguna (utility), bahwa konsumsi media 

diarahakn oleh motif (intentionality), bahwa perilaku media 

mencerminkan kepentingan dan preferensi (selectivity), dan bahwa 

khalayak sebenarnya kepala batu (stubborn) (Blummer, 1979:265). 

Karena penggunaan media hanyalah saalh satu cara untuk memenuhi 

kebutuhan psikologis, efek media dianggap sebagai situasi ketika 

kebutuhan itu terpenuhi (Rakhmat, 2007:65). 

Khalayak atau penerima pesan dari media dianggap aktif daalm 

menggunakan media massa sesuai dengan kebutuhannya. Teori ini lebih 

memfokuskan pada studi tentang penggunaan (uses) media untuk 

mendapatkan pemenuhan (gratification) atas kebutuhan seseorang. 

Menurut para pendirinya, uses and gratification meneliti asal 

mula kebutuhan secara psikologis dan sosial, yang menimbulkan harapan 

tertentu dari media massa atau sumber-sumber lain, yang membawa pada 

pola terpaan media yang berlainan, dan menimbulakan pada pemenuhan 

kebutuhan dan akibat-akibat lain, barangkali juga yang tidak kita 

inginkan (Rakhmat, 2005:205). 



 61 

Asumsi dasar teori Uses and Gratification menurut Katz dan 

Blumler & Gurevitch (1974) adalah : 

1. Khalayak dianggap aktif, artinya sebagian besar dari penggunaan 

media diasumsikan mempunyai tujuan. 

2. Dalam proses komunikasi massa banyak inisiatif untuk mengaitkan 

pemuasan kebutuhan dengan pemilihan media terletak pada anggota 

khalayak 

3. Media massa harus bersaing dengan sumber-sumber lama untuk 

memuaskan kebutuhannya 

4. Banyak tujuan pemilihan media massa disimpulkan dari satu yang 

diberikan anggota khalyak, artinya orang dianggap cukup mengerti 

untuk melaporkan kepentingan dan motif pada situasi-situasi tertentu. 

5. Penilaian tentang arti cultural dari media massa harus ditangguhkan 

sebelum diteliti dahulu orientasi khalayak (Winarni, 2003:92). 

Model teori ini, memandang individu sebagai makhluk 

suprarasional dan sangat selektif. Ini memang mengundang kritik, tetapi 

yang jelas, daalm model ini perhatian bergeser dari proses pengiriman 

pesan ke proses penerimaan pesan. Dan dalam teori ini, perhatain akan 

kita pusatkan pada kerangka psikologis yang mendasari motif beserta 

pemuasan kebutuhan melalui komunikasi massa. Dalam menentukan 

terpaan media, kita dapat beranggapan bahwa factor lingkungan amat 

dominan, tetapi untuk melanjutkan terpaan itu dibutuhkan motif dan 

pemuasannya. Menurut teori behaviorisme “law of effect” perilaku yang 
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tidak mendatangkan kesenangan tidak akan diulangi, artinya kita tidak 

akan menggunakan media massa bila media massa tidak memberikan 

pemuasan pada kebutuhan kita (Rakhmat, 2005:207). 

Penelitian Uses and Gratification ini biasanya dinyatakan secara 

tidak langsung sebagai pendekatan fungsional, kerangka analisa uses and 

gratification bertujuan untuk melihat mengapa khalayak menggunakan 

media tertentu dan kepuasan apa yang ingin diperoleh dari media 

tertentu. 

Model “Uses and Gratification” 

Anteseden Motif 
Penggunaan 

media 
Efek 

- Variable individual - personal - hubungan - kepuasan 

- Variable 

lingkungan 

- diversi - macam isi - pengetahuan 

 - personal 

identity 

- hubungan 

dengan isi 

- kepuasan 

 

Dengan menggunakan model ini, peneliti berusaha menemukan 

hubungan diantara variable-variabel yang diukur. 

Anteseden meliputi variable individual yang terdiri dari data 

demografis seperti usia, jenis kelamin, dan factor-faktor psikologis 

komunikan serta variable lingkungan seperti organisasi, sistem social dan 

struktur sosial. Motif dapat dioperasionalisasikan dengan berbagai cara : 

unifungsional (hasrat melarikan diri, kontak sosial, atau bermain), 

bifungsional (informasi-edukasi, fantasistescapist, atau gratifikasi segera 
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tertangguhkan), empat fungsional (diversi, hubungan personal, identitas 

personal), dan surveillance, korelasi, hiburan, transmisi budaya, dan 

multifungsional. 

Daftar motif memang tidak terbatas tetapi Blumer menyebutkan 

tiga orientasi, yaitu orientasi kognitif (kebutuhan bukan informasi, 

surveillance, atau eksplorasi realitas), diversi (kebutuhan akan pelepasan 

diri dari tekanan dan kebutuhan akan hiburan), serta identitas personal ( 

menggunakan isi media untuk memperkuat/menonjolkan sesuiatu yang 

penting dalam kehidupan atau situasi khlayak sendiri). 

Penggunaan media terdiri dari jumlah waktu yang digunakan 

dalam berbagai media jenis issi media yang dikonsumsidan berbagai 

hubungan anatara indivividu konsumen media dengan isi media yang 

dikonsumsi atau dengan media secrara keseluruhan. 

Efek media dapat dioperasionalisasikan sebagai evaluasi 

kemampuan media untuk memberikan kepuasan. (Rakhmat,2007:66) 

Pendekatan Uses and Gratification ini erat kaitannya dengan 

motif seseorang untuk menggunkaan media massa. Seseorang 

menggunakan media massa karena ada factor penyebabnya yaitu 

didorong oleh motif-motif tertentu.  

Menurut Jay Blamer dan Elihu Katz, terdapat tiga asumsi teoritis 

dan metodologis secara mendasar berdasarkan pendekatan uses and 

gratification ; pertama adalah bahwa khalayak komunikasi massa itu 

aktif dan diarahkan oleh tujuan. Artinya, anggota khalayak tidak pasif 
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melainkan mengambil peran proaktif  daalm memutuskan bagaimana 

menggunakan media dalam kehidupan mereka. Kedua, anggota khalayak 

sangat bertanggung jawab terhadap pemilihan media untuyk memenuhi 

kebutuhan-kebutuhan. Para anggota khalayak mengetahui kebutuhan-

kebutuhan mereka dan berusaha dengan berbagai cara untuk memenuhi 

kebutuhan-kebutuhan tersebut. Ketiga, berhubungan dengan dua asumsi 

lainnya, yaitu bahwa media bersaing dengan sumber-sumber pemuasan 

kebutuhan lainnya. Dengan kata lain, di luar opini bahwa media ahdir, 

individu memilih cara-cara untuk memuaskan kebutuhan-kebutuhan 

mereka (Heru puji winarso, 2005 : 110-111). 

Dari asumsi dasar tersebut dapat diartikan bahwa teori ini 

bertujuan untuk mempelajari dan mengetahui apa yang dibutuhkan 

khalayak baik secara psikologis maupun sosial. Apa yang diharapkan 

khalayak terhadap apa yang akan diberiakn media dalam pemenuhan 

kebutuhan khalayak menjadi titik utama daalm teori ini.  

Pemilihan audience terhadap program berita televisi Trans TV 

sebagai media massa yang mampu memberikan informasi seputar 

peristiwa yang terjadi saat ini merupakan bukti akan audience yang aktif 

dalam memilih apa yang diinginkan audience. Akan tetapi sebagai 

audience yang aktif yang menentukan pilihan dalam penggunaan media, 

audience tentunya memiliki penilaian terhadap program berita televisi 

Trans TV. Audience memilih program berita televisi sebagai media yang 

menyuguhkan informasi seputar peristiwa yang terjadi di masyarakat. 
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Akan tetapi apakah program berita televisi sudah memenuhi kebutuhan 

individu sebagai audience, maka perlu diketahui seberapa kuat motif 

audience memirsa program berita televisi Trans TV. Setelah itu, 

mengetahui kepuasan yang didapat audience setelah memirsa program 

berita televisi Trans TV. 

Philip Palm Green dalam Kriyantono (2006), kebanyakan riset 

Uses and Gratification memfokuskan motif pada variable independent 

yang mempengaruhi pemggunaan media. Dalam konsep yang ditelitinya, 

Palm Green juga menanyakan apakah motif-motif khalayak itu dapat 

dipenuhi  media. Konsep mengukur kepuasan ini disebut Gratification 

Sought (GS) dan Gratification Obtained (GO). Penggunaan konsep ini 

memunculkan teori yang merupakan varian dari teori uses and 

gratification, yaitu teori expentansi values (nilai pengharapan). 

Nilai pengharapan tersebut akan mengarahkan audience pada 

penggunaan media berdsarkan  kepercayaan dan apa yang diinginkannya. 

Pengharaoan tersebut akan memunculkan pencarian kepuasan atas 

kebutuhan yang diinginkan dirinya sebagai audience media yang 

mengkonsumsi media. 

Kebutuhan akan informasi seputar peristiwa yang terjadi di 

masyarakat merupakan dorongan yang ada pada diri individu sebagai 

seorang audience untuk memirsa program berita televisi Trans TV. 

Program berita televisi Trans TV yang disiarkan setiap hari pada pagi 

hingga malam hari dengan memberikan informasi seputar peristiwa dan 
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dampak yang terjadi akibat peristiwa tersebut merupakan informasi yang 

disampaikan secara up to date. Hal tersebut merupakan poin dimana 

audience selalu mengharapkan informasi terbaru saat akan memirsa 

program berita televisi. Tidak hanya itu saja, hiburan juga termasuk salah 

satu alas an orang menggunakan media massa selain untuk informasi. 

Program berita televisi Trans TV sebagai media massa yang 

diperuntukkan masyarakat sudah berusaha untuk memnuhi kebutuhan 

informasi seputar peristiwa yang terjadi di masyarakat sebagai audience. 

Akan tetapi sesuai dengan teori uses and gratification, yang lebih 

berperan adalah audience sebagai pihak yang dilayani oleh media massa. 

Dimana yang melakukan penilaian apakah program berita teelvisi Trans 

TV sudah mampu memberikan kepuasan terhadap masyarakat adaalh 

individu itu sendiri sebagai audience. 

Dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui tingkat kepuasan 

audience sebagai pemirsa program berita televisi Trans TV. Sebelum 

individu memirsa program berita tersebut tentunya mempunyai motif 

untuk memirsa program berita tersebut, motif tersebut biasa disebut 

Gratification Sought. Sedangkan tingkat kepuasan yang didapat setelah 

memirsa program berita tersebut disebut dengan Gratification Obtained 

atau pemenuhan atas motif yang diinginkan oleh pemirsa program berita 

televisi Trans TV. 
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6. Hipotesis 

 Hipotesis merupakan jawaban sementara atas suatu masalah yang secara 

rasional (ilmiah) harus berdasarkan teoritis tertentu (Ruslan, 2003:159). Adapun 

hipotesis dalam penelitian ini adalah : 

HI  = Diduga motif-motif yang lain tidak lebih banyak muncul dibanding 

motif informasi. 

HO = Diduga motif informasi lebih banyak muncul dibanding moti-motif 

yang lain 

 

7. Definisi Konseptual  

Konsep – konsep dalam penelitian ini adalah tentang motif dan kepuasan 

audience. Bagaimana audience menggunakan media massa untuk memenuhi 

kebutuhannya. Dimana audience pasti memiliki motif awal untuk memenuhi 

kebutuhan tersebut. Dengan memilki motif awal maka audience akan merasa puas 

atau tidak terhadap suatu program berita. Motif dan kepuasan itu sendiri 

mempunyai pengertian sebagai berikut. 

7.1   Motif 

Motivasi menurut Ducan dalam bukunya Organizational Behaviour 

1972 mengatakan bahwa motivasi adalah setiap usaha yang disadari untuk 

mempengaruhi perilaku seseorang agar meningkatkan kemampuannya secara 

maksimal untuk mencapai tujuan. Apa saja yang diperbuat oleh setiap 

manusia pastilah ada motivasi didalamnya, baik itu penting maupun tidak 

penting karena motivasi adalah sebuah syarat mutlak untuk belajar. 
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Menurut Alan Rubin terdapat enam alasan orang menonton TV antara 

lain: untuk belajar, untuk meluangkan waktu, untuk persahabatan, untuk 

melupakan, untuk rangsangan, dan untuk relaksasi (Devito, 1997:509). 

Sedangkan Giddens (dalam Sobur, 2003:267) mengartikan bahwa 

motif sebagai implus atau dorongan yang member energy pada tindakan 

smanusia sepanjang lintasan kognitif  atau  prilaku kearah pemuasan 

kebutuhan. Implus-implus yang bermotiavsi tidaklah kebetulan melainkan 

mencerminkan pengalaman social. Selanjutnya Kriyantono (2006:213) motif 

adalah pemenuhan sejumlah kebutuhan yang ingin dipenuhi. 

Gerungan menjelaskan, dalam mempelajari tingkah laku manusia 

pada umumnya, kita harus mengetahui apa yang dilakukannya, bagaimana ia 

melakukan, dan mengapa ia melakukan itu. Dengan kata lain, kita sebaiknya 

mengetahui know what, know how, dan know why. Dalam hal ini, persoalan 

know why adalah berkenaan dengan pemahaman motif –motif manusia dalam 

perbuatannya, karena motif member tujuan dan arah pada tingakh laku 

manusia. Perbuatan dan tingkah laku manusia sesuai dengan keinginan dan 

kebutuhannya (Gerungan, 1986:140). 

Motivasi juga mengandung tiga komponen pokok, yaitu : 

menggerakkan individu dimana dapat menimbulkan sebuah kekuatan dalam 

diri individu tersebut, mengarahkan maupun menyalurkan tingkah laku 

individu ke suatu tujuan, dan dapat menjaga maupun menopang tingkah laku 

individu 
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7.2   Kepuasan 

Palm Green menjelaskan bahwa pencarian kepuasan merupakan 

kepuasan yang dibayangkan akan diperoleh seseorang jika menggunakan 

media tertentu. Sedangkan menurut McQuail dalam Fiske (2006) 

kategorisasi pemuasan media terhadap audience ada empat kategorisasi, 

yaitu: 

1. Diversi 

- Melarikan diri dari tekann-tekanan rutinitas 

- Melarikan diri dari beban masalah 

- Melepaskan emosi 

2. Relasi Personal 

- Persahabatan 

- Kegunaan Sosial 

3. Identitas Pribadi 

- Rujukan pribadi 

- Eksplorasi realitas 

- Peneguhan nilai 

4. Pengawasan; memanfaatkan media massa untuk informasi guna 

menjaga peran social. 

 

8. Definisi Operasional 

Dalam penelitian ini variable X adalah motif serta variable Y adalah 

kepuasan. Dimana dalam motif dan kepuasan tersebut mempunyai indicator yang 
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nantinya akan disusun menjadi pertanyaan atau pernyataan untuk dijadikan 

kuesioner. 

Dalam penelitian ini kategori motif memirsa program berita televisi (Trans 

TV) yang dijadikan acuan adalah kategori motif pengonsumsian media menurut 

McQuail (1989). 

Indicator motif dalam penelitian ini dikategorikan sebagai berikut: 

1. Motif informasi, responden memirsa program berita televisi dalam     rangka 

untuk : 

1) Dapat mengetahui berbagai peristiwa dan kondisi yang berkaitan dengan 

lingkungan masyarakat terdekat 

2) Dapat mengetahui berbagai informasi mengenai peristiwa dan kondisi 

yang berkaitan dengan keadaan dunia 

3) Dapat mencari bimbingan menyangkut berbagai masalah 

4) Dapat memperoleh rasa damai melalui penambahan pengetahuan 

2. Motif identitas pribadi, responden memirsa program berita televisi dalam 

rangka untuk : 

1) Dapat menemukan penunjang nilai-nilai yang berkaitan dengan pribadi 

responden itu sendiri 

2) Dapat mengidentifikasi diri dengan nilai-nilai lain dalam media 

3) Memperoleh nilai lebih sebagai audience 

3. Motif integrasi dan interaksi social, responden memirsa program berita televisi 

dalam rangka untuk : 

1) Memperoleh pengetahuan yang berkenaan dengan empati social 
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2) Dapat menemukan bahan percakapan dan interaksi social dengan orang 

lain di sekitarnya 

3) Dapat menjalankan peran social sebagai masyarakat (audience) 

4) Keinginan untuk dekat dengan orang lain 

4. Motif hiburan, responden memirsa program berita televisi dalam rangka 

untuk: 

1) Dapat melepaskan diri dari permasalahan 

2) Bisa bersantai dan mengisi waktu luang 

3) Bisa menyalurkan emosi 

4) Bisa mendapatkan hiburan dan kesenangan 

Indikator kategori kepuasan yang diperoleh adalah sebagai berikut: 

1. Kepuasan informasi, pemirsa dikatakn mendapatkan kepuasan informasi 

apabila mereka : 

1) Dapat mengetahui berbagai peristiwa dan kondisi yang berkaitan dengan 

lingkungan masyarakat terdekat 

2) Dapat mengetahui berbagai informasi mengenai peristiwa dan kondisi 

yang berkaitan dengan keadaan dunia 

3) Dapat mencari bimbingan menyangkut berbagai masalah 

4) Dapat mencari bimbingan menyangjut berbagai pendapat 

5) Dapat memperoleh rasa damai melalui penambahan pengetahuan 

2. Kepuasan identitas pribadi, pemirsa diktakan mendapatkan kepuasan 

identitas pribadi apabila mereka : 
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1) Dapat menemukan penunjang nilai-nilai yang berkaitan dengan 

pribadinya sendiri 

2) Dapat mengidentifikasikan diri dengan nilai-nilai lain dalam media 

3) Memperoleh nilai lebih sebagai seorang audience 

3. Kepuasan integrasi dan interaksi sosisal, pemirsa dikatakan mendapatkan 

kepuasan integrasi dan interaksi social apabila mereka: 

1)  Memperoleh pengetahuan yang berkenaan dengan empati sosial 

2) Dapat menemukan bhan percakaapan dan interaksi social dengan orang 

lain disekitarnya 

3) Dapat menjalankan peran soaial sebagai masyarakat 

4) Keinginan untuk dekat dengan orang lain 

4. Kepuasan hiburan, pemirsa dikatakan mendapatkan kepuasan hiburan 

apabila mereka : 

1) Dapat melepaskan diri dari permasalahan 

2) Dapat bersantai dan mengisi waktu luang 

3) Dapat menyalurkan emosi 

4) Mendapatkan hiburan dan kesengangan 

Selanjutnya kepuasan audience dalam memirsa program berita 

televisi diukur berdasarkan kesenjangan antara Gratification Sought 

dengan Gratification Obtained. 

Untuk mengukurnya, pemberian skor dilakukan dengan 

menggunkan skala sikap Likert dengan menggunakan lima alternatif 

jawaban. Scoring dilakukan dengan cara menentukan skor dari tiap item 
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dari tiap-tiap kuisioner sehingga diperoleh skor total dari tiap kuisioner 

tersebut untuk masing-masing individu. Selanjutnya kepuasan audience 

pada program berita TV (Trans TV) kemudian diukur berdasarkan 

kesenjangan antara Gratification Sought (GS) dengan Gratification 

Obtained (GO). 

Adapun skor untuk tiap-tiap item adalah sebagai berikut: 

1. Sangat setuju (SS):  mendapat skor 4 

2. Setuju (S):   mendapat skor 3 

3. Tidak Setuju (TS):  mendapat skor 2 

4. Sangat Tidak Setuju (STS): mendapat skor 1 

 

9. Metode Penelitian 

9.1 Metode Penelitian  

Dalam metode ini menggunakan metode survey yaitu 

pengumpulan data menggunakan kuesioner. Dalam kuesioner tersebut 

terdapat item-item pertanyaan atau pernyataan. Kemudian responden 

diminta untuk memberikan jawaban mereka berdasarkan item-item 

tersebut. Adapun skor untuk tiap-tiap item adalah sebagai berikut : 

1. Sangat Setuju (SS):  mendapat skor 4 

2. Setuju (S):   mendapat skor 3 

3. Tidak Setuju (TS):  mendapat skor 2 

4. Sangat Tidak Setuju(STS): mendapat skor 1 
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9.2 Tipe dan Dasar Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Tipe peenlitian 

ini adalah deskriptif yaitu penelitian yang mendeskripsikan atau memberi 

gamabaran terhadap objek yang diteliti melalui data yang sebagaimana 

adanya. 

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif 

kuantitatif dengan pendekatan survey. Metode ini digunakan untuk 

mendapatkan gambaran mengenai motif dan kepuasan audience pada 

program berita Televisi (Trans TV). 

9.3 Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Perumahan Bukit Cemara Tidar, 

kelurahan Karang Besuki, kec. Sukun kab, Malang. Peneliti memilih 

lokasi ini karena di Perumahan Bukit Cemara Tidar terdiri dari Dasar dari 

pemilihan lokasi inikarena perumahan Bukit Cemara Tidar memiliki 

sarana prasarana yang lengkap dan memadai serta masyarakat Tidar 

memiliki interes yang tinggi terhadap informasi yang dibutuhkan saat ini 

sesuai kebutuhan mereka dan juga karakteristik masyarakatnya yang 

beragam dilihat dari tingkat pendidikan, tingkat  kesejahteraan (pekerjaan), 

usia, jenis kelamin, suku, dan agama (masyarakatnya heterogen). 

9.4 Populasi dan Sampel 

9.4.1 Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek 

dan subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 
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ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulan (Sugiyono, 2007:61). Karakterisitik yang ditentukan 

adalah audiencenya aktif dan audience yang pernah memirsa semua 

program berita televisi. Dari karakteristik tersebut, didapat populasi 

dalam penelitian ini adalah 789 orang. Akan tetapi populasi yang 

dipilih lebih difokuskan pada masyarakat yang pernah memirsa 

program berita Televisi (Trans TV) dengan menggunakan random 

sampling. Berdasarkan pra survey yang dilakukan peneliti dari 789 

tersebut, yang pernah memirsa program berita Trans TV berjumlah 

739 orang. 

9.4.2 Sampel  

Untuk mengetahui jumlah sampel, maka peneliti 

menggunakan teknik simple random sampling karena populasi 

homogen (kondisi sosial, demografi, atau psikografi) yang hampir 

sama antara satu orang dengan orang lain. Karena jumlah populasi 

yang diteliti cukup besar dan dengan keterbatasan waktu, pikiran, 

dan tenaga untuk memudahkan peneliti dalam pengambilan sampel 

maka pengambilan jumlah sampel dengam menggunakan rumus 

Taro Yamane 

1Nd

N
n

2 
  

Keterangan:    n  : ukuran sampel 

      N  : ukuran populasi 

            d  : nilai presisi 
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 1  : angka konstan 

Berdasarkan rumus di atas maka jumlah sampelnya adalah  

orang8888,08
8,39

739

1739(0,01)

739

1739(10%)

739
n

2









 

9.5 Teknik Sampling 

Teknik Sampling dengan menggunakan Simple Random Sampling 

dimana memberikan kesempatan dan peluang yang sama terhadap setiap 

individu (anggota populasi) untuk dipilih menjadi sampel. Cara 

pengambilannya dengan undian tanpa membeda-bedakan strata dalam 

anggota populasi.  

9.6 Teknik Pengumpulan Data 

9.6.1 Kuesioner 

Dalam penelitian ini menggunakan angket (kuesioner), yaitu 

daftar pertanyaan yang diberikan kepada orang lain yang bersedia 

memeberikan respons (responden) sesuai dengan permintaan 

pengguna (Riduwan, 2005:71). Dan angket yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah angket tertutup (angket berstruktur) yaitu 

angket yang disajikan dalam bentuk sedemikian rupa (responden 

diberikan alternative jawaban oleh peneliti) sehingga responden 

diminta untuk memilih satu jawaban  yang sesuai dengan dirinya. 
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Hal ini dilakukan agar lebih memudahkan masyarakat dalam 

memberikan jawaban. 

 

9.6.2 Dokumentasi 

Teknik dokumentasi yang digunakan peneliti disini dengan 

cara meminta arsip atau data warga dari pejabat yang bersangkutan 

didalam lingkungan tersebut yang bisa mendukung keakurasian hasil 

dari angket yang telah diisi oleh responden dan juga berfungsi untuk 

menghimpun secara selektif bahan-bahan yang dipergunakan 

didalam kerangka atau landasan teori dan penyusunan hipotesis 

secraa tajam. 

9.7 Teknik Pengukuran Variabel  

Dalam penelitian ini, analisis motif dan kepuasan responden diukur 

berdasarkan Skala Likert. (Kriyantono, 2006:134) Skala Likert digunakan 

untuk mengukur sikap seseorang tentang sesuatu objek siakp. Objek sikap 

ini biasanya telah ditentukan secara spesifik dan sistematik oleh peneliti. 

Indicator – indicator dari variabel sikap terhadap suatu objek merupakan 

titik tolak dalam membuat pertanyaan atau pernyataan yang harus diisi 

responden. Setiap item diberi 4 jawaban untuk setiap pertanyaan atau 

pernyataan yang tertulis. Adapun skor untuk tiap-tiap item adalah : 

1. Sangat Setuju (SS):   mendapat skor 4 

2. Setuju (S):    mendapat skor 3 

3. Tidak Setuju (TS);   mendapat skor 2 
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4. Sangat Tidak Setuju (STS):  mendapat skor1 

9.8 Uji validitas instrument 

Dalam aktivitas meneliti untuk memperoleh suatu hasil (temuan 

kesimpulan) pasti membutuhkan instrument tertentu. Alat yang berkualitas 

baik akan menghasilkan sesuatu yang baik (Hamidi, 2007:148). 

Uji validitas menurut Arikunto dalam Riduwan (2005:97) 

menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan validitas adalah suatu ukuran 

yang menunjukkan tingkat keandalan atau kesahihan suatu alat ukur. 

Instrument yang valid dan reliable merupakan syarat mutlak  untuk 

mendapatkan hasil penelitian yang valid dan reliable. Sebuah instrument 

dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang diinginkan. Untuk 

menguji kevalidan dari penelitian ini, maka menggunakan prosedur 

korelasi Product Moment dari Karl Pearson sebagai berikut: 

    
       

 


2222
xy

y-yn.x-xn.

yxxyn
r  

Keterangan: 

rxy = Korelasi antara motif dan kepuasan pada program berita TV 

n = Jumlah sampel 

 X = Jumlah skor item 

 Y = Jumlah skor total 

9.9 Uji reliabilitas instrument 

Uji reliabilitas dimaksud untuk mengetahui adanya konsistensi alat 

dalam penggunaan atau dengan kata lain alat ukur tersebut mempunyai 
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hasil yang konsistensi apabila digunakan berkali-kali pada waktu yang 

berbeda. Dalam uji reliabilitas pada penelitian ini akan diujikan kepada 

pemirsa yang bukan merupakan sampel yang akan diteliti terlebih dahulu 

kemudian setelah itu baru diujikan kepada pemirsa yang merupakan 

sampel yang diteliti. 

Dalam penelitian ini untuk menguji reliabilitas instrument dengan 

menggunakan rumus Alpha sebagai berikut 
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Keterangan: 

rn = Reliabilitas instrument  

K = Banyaknya pertanyaan atau soal 

 2

bσ  = Jumlah varians butir 

2

tσ  = Varians total 

9.10 Teknik Analisis Data 

Dalam penelitian kuantitatif, data yang terkumpul akan di analisis 

dengan cara deskriptif agar memperoleh gambaran yang bersifat umum 

dan relative menyeluruh tentang permasalahan yang akan diteliti. 

Sedangkan bentuk penyederhanaan data yang terkumpul akan 

diklarifikasikan dalam tabulasi prosentase (tabulasi silang). 

Dalam mencari hasil akhir maka digunakan rumus Mean (rata-

rata). 
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N

x
Mx


  

Keterangan : 

Mx    : Mean (rata-rata) 

∑x    : Jumlah dari skor-skor yang ada 

N       : Number of case (banyaknya skor itu sendiri) 

Kepuasan Pirsawan dalam memirsa program berita Trans TV 

diukur berdasarkan kesenjangan antara Gratification Sought (GS) dengan 

Gratification Obtained (GO). Kesenjangan kepuasan (discrepancy 

gratification) adalah perbedaan perolehan  kepuasan yang terjadi antara 

skor gratification sought dan gratification obtained dalam mengonsumsi 

suatu media tertentu. Kesenjangan ini diukur dengan melihat jawaban-

jawaban yang diberikan oleh responden mengenai gratification sought 

dan gratification obtained. Indicator terjadinya kesenjangan kepuasan 

atau tidak adalah sebagai berikut : 

1. Jika mean skor Gratification Sought lebih besar dari mean skor 

Gratification Obtained (mean skor GS> mean skor GO), maka terjadi 

kesenjangan kepuasan karena kebutuhan yang diperoleh lebih sedikit 

dibandingkan dengan kebutuhan yang diinginkan. Dengan kata lain 

bahwa media tersebut tidak memuaskan khalayaknya. 

2. Jika mean skor Gratification Sought sama dengan mean skor 

Gratificatin Obtained (GS = GO), maka tidak terjadi kesenjangan 
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kepuasan karena jumlah kebutuhan yang diinginkan semuanya 

terpenuhi. 

3. Jika mean skor Gratification Sought lebih kecil dari mean skor 

Gratification Obtained (GS < GO), maka terjadi kesenjangan 

kepuasan karena kebutuhan yang diperoleh lebih banyak 

dibandingkan kebutuhan yang diinginkan. Dengan kata lain bahwa 

media tersebut memuaskan khalayaknya. 

Artinya semakin besar kesenjangan mean skor yamg terjadi, maka 

makin tidak memuaskan media tersebut bagi khalayaknya. Sebaliknya 

semakin kecil kesenjangan mean skor yang terjadi, maka makin 

memuaskan media tersebut bagi khalayaknya (Kriyantono, 2007:215). 

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan di atas, maka 

pengukuran datanya menggunakan uji perbandingan mean dengan 

tahapan sebagai berikut: 

1. Masing-masing pertanyaan dari tiap-tiap item atau variable baik 

gratification sought maupun gratification obtained diberi skor 

kemudian dijumlahkan sehingga daapt diperoleh hasil yang berupa 

gratification sought dan gratification obtained dari program berita 

Trans TV. 

2. Setelah dijumlahkan kemudian dicari mean dari gratification sought 

dan gratification obtained dari tiap-tiap skor pertanyaan yang 

diberikan dari keseluruhan sampel kemudian diperbandingkan antara 

gratification sought dan gratification obtained. 
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3. Dari keseluruhan data yang sudah dijumlahkan diukur dengan 

menggunakan skorsing untuk mengetahui seberapa banyak pirsawan 

apakah dari keseluruhan sampel yang diteliti yang diambil motif awal 

sudah terpenuhi dan menghasilkan kepuasan atau tidak terhadap 

program berita Trans TV. 

Sedangkan untuk mengidentifikasi motif apa saja yang dipakai 

responden dalam memirsa program berita trans TV, maka analisis 

yang digunakan adalah : 

1. Menjumlahkan pertanyaan pada tiap-tiap motif 

2. Menetralkan skor motif dengan menggunakan rumus z score yaitu  
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3. Membandingkan nilai z terbesar pada amsing-masing motif 

 

 


