
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Televisi bukanlah sesuatu hal yang baru bagi kalangan masyarakt luas, baik itu dari 

kalangan menengah atas ataupun kalangan menengah bawah. Pada zaman reformasi ini 

banyak masyarakat yang sudah melek media, entah itu dari media elektronik maupun media 

cetak. Salah satu media massa yang sangat digemari masyarakat yaitu media elektronik 

dalam konteks ini yaitu media televisi. Karena media televisi merupakan jenis media massa 

yang digunakan untuk menyebarkan informasi secara luas sehingga masyarakat banyak yang 

menggemari salah satu dari media massa itu (televisi). Karena dengan televisi seseorang 

dapat memilih sendiri kebutuhannya hanya dengan sekali menekan tombol pada sebuah 

remote.  

Televisi sangat berkembang pesat dari tahun ke tahun, hingga channel – channel yang 

disuguhkan juga sangat banyak dan didalamnya banyak program – program acara yang 

menarik. Chanel–chanel televisi itu yang saat ini ditawarkan kepada seluruh masyarakat yaitu 

( RCTI, MNC TV, Trans TV, Trans 7, TV One, Metro TV, ANTV, Global  TV, TVRI). 

Namun banyak juga televisi lokal yang menyuguhkan berbagai acara menarik tetapi memang 

kualitas program aranya tidak semenarik stasiun tv yang ternama, stasiun TV lokal itu 

diantaranya (Malang TV, Jack TV, JTV, NDTV, ATV, dll). Pemirsa sangat menentukan 

sejauh mana sebuah stasiun akan berkembang, karena jumlah pemirsa yang banyak terhadap 

program acara tertentu akan membuat rating program tersebut tinggi sehingga mendatangkan 

iklan – iklan produk yang komersial yang merupakan sumber penghasilan utama bagi stasiun 

– stasiun televisi swasta (Panjaitan, Iqbal, 2006: 20). Oleh karena itu tidak dapat kita pungkiri 
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kalau statiun – stasiun televisi tersebut berlomba untuk menyuguhkan acara yang atraktif dan 

menarik pemirsa. 

Setiap harinya stasiun – stasiun televisi tersebut menyuguhkan berbagai acara yang 

menarik dengan berbagai macam acara dengan quota yang banyak. Banyak acara yang 

disuguhkan yaitu diantaranya, Bocah Petualang (Trans 7), Indonesia Mencari Bakat (Trans 

TV), John Pantau (Trans TV), Super Deal (ANTV), Jika Aku Menjadi (Trans TV), Hitam 

Putih (RCTI), Tolong (RCTI), Uya Memang Kuya (SCTV), dan masih banyak lagi. 

Dari program acara – acara yang ada tersebut diatas, peneliti tertarik pada acara “Jika 

Aku Menjadi” (JAM) karena pada tayangan acara ini memiliki penyuguhan berita yang 

menarik yaitu seputar kehidupan kalangan masyarakat kelas bawah yang disuguhkan seperti 

apa adanya kehidupan orang tersebut. 

Program JAM  menjadi program acara unggulan Trans TV dalam ajang pembelajaran 

sosial, Jika Aku Menjadi itu sendiri setiap episodenya menyuguhkan beberapa tema yang 

berbeda yaitu dari narasumber yang berbeda dan kehidupan seseorang yang berbeda pula. 

Jika Aku Menjadi tayang perdana pada 25 November 2007. Karena pada dasarnya Jika Aku 

Menjadi itu sendiri mengisahkan kehidupan seseorang yang serba tidak berkecukupan yang 

dimana ada seorang talaent dari kalangan yang tentunya berkecukupan untuk tinggal dalam 

kehidupan orang miskin tersebut dalam beberapa hari, jadi akan kita ketahui bagaimana 

peliknya kehidupan orang miskin itu untuk tetap bertahan hidup.  Talent inilah yang 

berinteraksi dengan narasumber dan kelurganya, dan melalui talent  inilah penonton 

diperkenalkan pada kehidupan narasumber. Mulai dari aspek yang lucu, unik, mengharukan, 

sampai yang memberi pelajaran tentang kehidupan masyarakat kelas bawah.  (Arismunandar, 

2010).  Hingga akhirnya pada ending acara tersebut orang yang menjadi narasumber tersebut 

diberi sebuah kejutan yang berupa bantuan berupa sandang pangan dan juga kebutuhan 
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mereka untuk sehari –hari dan bekerja. Hal –hal  semacam itulah yang menjadi  acara yang 

menarik perhatian penonton. Program acara tersebut juga banyak digemari oleh penonton, 

terbukti pada polling acara Jika Aku Menjadi pada situs resmi Trans TV sangat tinggi. Jika 

Aku Menjadi itu sendiri tergolong dalam acara Televisi Magazine atau majalah televisi. 

Dapat dikatakan bahwa audience untuk memenuhi kebutuhan media massa sangat 

bermacam – macam jenisnya, seperti yang dikatakan oleh (Katz, Blumer, & Gluverich, 1974) 

terdapat lima kebutuhan terhadap media, yaitu kebutuhan kognitif (memperoleh informasi, 

pengetahuan, pemahaman), afektif (pengalaman emosional, menyenangkan, atau estetis) 

intergrasi personal (meningkatkan kredibelitas, percaya diri, dan status), intergrasi social 

(meningkatkan hubungan dengan keluarga, teman, dan lainnya, pelepasan ketegangan 

(pelarian dan pengalihan).  

McQualil dan koleganya (1972) mengidentifikasikan beberapa cara untuk 

mengklasifikasikan kebutuhan dan kepuasan khalayak, terdapat tiga klasifikasi, yaitu 

“pengalihan (diversion), yang biasa didefinisikan sebagai keluar dari rutinitas atau masalah 

sehari-hari, hubungan personal (personal relationsip) yang terjadi ketika orang menggunakan 

media sebagai ganti temannya, identitas personal (personal identity) atau cara untuk 

menekankan nilai-nilai individu, dan pengawasan (survilence) atau informasi mengenai 

bagaimana media akan membantu individu mencapai sesuatu (West, Richard, 2008:105). 

Tetapi operasionalisasi Blumer agak praktis yaitu dengan tiga orientasi, yaitu “oreintasi 

kognitif (kebutuhan bukan informasi, survilence, atau ekplorasi realitas), diversi (kebutuhan 

akan pelepasan dari tekanan dan kebutuhan akan hiburan), serta identitas personal yakni, 

menggunakan isi media untuk memperkuat/menonjolkan sesuatu yang penting dalam 

kehidupan atau situasi khalayak sendiri (Rakhmat, 2005:66). 

Dalam penelitian ini subyek dari penelitian ini yaitu mahasiswi, kenapa peneliti 

memilih mahasiswi, karena kebanyakan dari talent – talent yang digunakan pada acara 
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tersebut yaitu mahasiswi, meski tidak terlalu sering tetapi prosentasenya cukup tinggi yaitu 

sekitar 80% talent tersebut mahasiswi sehingga akan menjadi suatu aspek penting untuk 

menggugah kehidupan luar dari seorang mahasiswi itu sendiri. Dan terjadi sebuah fenomena 

pada mahasiswi yang di temui oleh peneliti pada jam-jam dimana acara “Jika Aku Menjadi” 

tersebut ditayangkan mereka lebih memilih di depan televisi ketimbang untuk keluar, dan 

memang ketika peneliti menanyakannya memang jelas mahasiswi tersebut menonton acara 

“Jika Aku Menjadi”. Persepsi orang tentang jurusan Ilmu Komunkasi itu sendiri merupakan 

jurusan yang lebih kepada hiburan oleh karena itu peneliti ingin menngetahui apakah pada 

jurusan tersebut dalam menonton sebuah acara lebih kepada factor kebutuhan akan hiburan 

saja. 

B. Rumusan Masalah 

Dari uraian di atas, maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

“Motivasi apa yang paling dominan mendorong mahasiswi ilmu komunikasi UMM 

angkatan 2007 untuk menonton program acara “Jika Aku Menjadi” di Trans TV ? 

C. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah yang akan diletiti maka tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk mengetahui motivasi yang paling dominan mendorong mahasiswi ilmu 

komunikasi UMM angkatan 2007 menonton program acara “Jika Aku Menjadi” di Trans TV. 
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D. Manfaat Penelitian 

D.1 Manfaat Akademis 

Penelitian ilmiah ini diharapkan dapat memberi masukan kepada peneliti ataupun 

pembaca penelitian ini yang sedang melakukan penelitian dengan topic yang sama . 

Diharapkan skripsi ini dapat menjadi referensi bagi peneliti-peneliti yang lain. 

D.2 Manfaat Praktis  

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dan masukan bagi 

Trans Tv agar dapat memajukan acara “Jika Aku Menjadi“ lebih atraktif, berkembang 

lebih baik sesuai dengan permintaan pemirsa televisi. Kemudian selain itu penelitian ini 

diharapkan menjadi acuan pada program acara di stasiun televisi lain yang ada saat ini 

lebih ditekankan pada aspek mendidik dan tidak lebih kapada aspek tayangan hanya untuk 

menghibur semata yang tidak mendidik. 

E. Tinjauan Pustaka 

E. 2.  Motivasi 

E.2.1 Pengertian Motivasi 

Motivasi mempelajari penyebab atau alasan yang membuat kita 

melakukan apa yang kita lakukan, motivasi merujuk pada suatu proses dalam diri 

manusia atau hewan yang menyebabkan organisme tersebut bergerak menuju 

suatu tujuan, atau menjauh dari situasi yang tidak menyenangkan. Terdapat dua 

jenis motivasi yaitu motivasi intrinsic dan ekstrinsik 

1. Motivasi Intrinsik, yakni suatu keinginan untuk melakukan suatu 

aktivitas atau meraih pencapaian tertentu semata-mata demi 

kesenangan tau kepuasan yang didapat dari melakukan aktifitas 

tersebut 
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2. Motivasi ekstrinsik, yakni keinginan untuk mengejar suatu tujuan yang 

diakibatkan oleh imbalan-imbalan ekternal (Wade, Carole & Travis, 

Carole, 2007:144). 

Menurut Handoko (1999:252) motivasi didefinisikan yaitu sebagai 

keadaan dalam pribadi seseorang yang mendorong keinginan individu untuk 

melakukan kegiatan-kegiatan tertentu guna mencapai tujuan  

Jadi berdasarkan beberapa definisi diatas dapat di artikan motivasi adalah 

suatu penggerak seseorang untuk melakukan sesuatu berdasarkan tujuan tertentu 

yang ingin dicapainya. 

E.2. Model Uses and Gratificatons 

E.2.1 Pengertian Uses and Gratificatons 

Model Uses and Gratification ini tidak tertarik pada apa yang dilakukan 

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

media. Dalam asusmsi ini tersirat pengertian bahwa komunikasi massa berguna 

(utility); bahwa konsumsi media diarahkan oleh motivasi (intentionality); bahwa 

media mencerminkan kepentingan dan preferensi (selectivity); bahwa khalayak 

sebenarnya kepala batu (stuborn). Karena penggunaan media hanyalah salah satu 

cara untuk memenuhi kebutuhan psikologis, efek media dianggap sebagai situasi 

ketika kebutuhan itu terpenuhi (Rakhmat, 2007:65). Dalam teori Uses and 

Gratification mempunyai asumsi pengguna dapat memilih alternatif dalam 

pemuasan kebutuhannya. Teori ini jelas merupakan kebalikan dari teori peluru. 

Dalam teori peluru media sangat aktif dan all powerfull, sementara audience 

berada di pihak yang pasif. Sementara itu, dalam teori Uses and Gratification  

ditekankan bahwa audience  aktif untuk menentukan media mana yang harus 
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dipilih untuk memeuaskan kebutuhannya. Kalau dalam teori peluru terpaan media 

akan mengenai audience sebab ia berada dipihak yang pasif, sementara dalam 

teori Uses and Gratification justru sebaliknya (Nurudin, 2007:192). 

Asumsi –asumsi dasar dari teori ini dirumuskan sebagai berikut (Rakhmat, 

2007:205) : 

1. Khalayak dianggap aktif; artinya sebagian penting dari penggunaan media 

massa diasumsikan mempunyai tujuan. 

2. Dalam proses komunikasi masssa banyak inisiatif untuk mengaitkan 

pemuasan kebutuhan dengan pemilihan media terletak pada anggota 

khalayak. 

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

kebutuhannya. Kebutuhan yang dipenuhi media hanyalah bagian dari 

rentangan kebutuhan manusia yang lebih luas. Bagaimana kebutuhan ini 

terpenuhi melalui konsumsi media amat bergantung kepada perilaku 

khalayak yang bersangkutan. 

4. Banyak tujuan pemilih media masssa disimpulkan dari data yang diberikan 

anggota khalayak;artinya, orang dianggap cukup mengerti untuk melaporkan 

kepentingan dan motivasi pada situasi-situasi tertentu. 

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

diteliti lebih dahulu orientasi khalayak. 

Konsep dasar model ini diringkas oleh para pendirinya Katz, Blumer, 

Gurevitch, McQuail, dan Brown. Peneliti menggunakan model ini yaitu berusaha 

menemukan hubungan di antara variable-variabel yang diukur. Sering kali  hanya 

meneliti sebagian dari komponen-komponen dalam gambar diatas. 
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Model uses and gratification digunakan dalam penelitian ini yakni untuk 

mengetahui bahwa acara “Jika Aku Menjadi” dapat memenuhi kebutuhan 

audience terhadap media massa karena model uses and gratification tidak tertarik 

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

dilakukan orang terhadap media untuk memenuhi kebutuhannya. Sehingga obyek 

dititik beratkan pada khalayak yang menonton dalam waktu satu minggunya dan 

yang sengaja menonton acara tersebut untuk memenuhi kebutuhannya yang 

tergolong sebagai motivasi seseorang dalam menonton tayangan tersebut 

E.3. Teori Kebutuhan Maslow 

Kebutuhan menimbulkan motivasi bagi audience . Kebutuhan-kebutuhan 

itulah yang menyebabkan timbulnya motivasi yang mendorong aktifitas individu 

untuk mencari pemuasan sejumlah kebutuhan karena didorong oleh sejumlah 

motivasi yang mempengaruhinya. Kebutuhan dapat didefinisikan sebagai suatu 

kesenjangan atau pertentangan yang dialami antara suatu kenyataan dengan 

dorongan yang ada dalam diri. 

Abraham Maslow mengemukakan bahwa kebutuhan manusia adalah sebagai 

berikut : 

1. Kebutuhan fisiologis, yaitu kebutuhan untuk makan, minum, perlindungan 

fisik, bernafas, seksual. Kebutuhan ini merupakan kebutuhan tingkat rendah 

atau disebut pula sebagai kebutuhan yang paling dasar. 

2. Kebutuhan rasa man, yaitu kebutuhan akan perlindungan dari ancaman, 

bahaya, pertentangan dan lingkungan hidup. 
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3. Kebutuhan untuk merasa memiliki, yaitu kebutuhan untuk diterima oleh 

kelompok, berafiliasi, berinteraksi, dan kebutuhan untuk mencintai serta 

dicintai. 

4. Kebutuhan akan harga diri, yaitu kebutuhan untuk dihormati, dan dihargai 

orang lain. 

5. Kebutuhan untuk mengaktualisaikan diri, yaitu kebutuhan untuk 

menggunakan kemampuan, skill, dan potensi. Kebutuhan berpendapat dengan 

mengemukakan ide-ide memberi penilaian dan kritik terhadap sesuatu 

(Mangkunegara, 2002:94). 

E.4. Televisi 

E. 4. 1 Pengertian Televisi 

Televisi dalam dunia modern sekarang ini bukan hal yang baru dalam 

kehidupan seseorang atau masyarakat, berbagai macam acara hiburan banyak 

disuguhkan kepada penonton untuk sebuah kepuasan. Televisi pada hakikatnya 

adalah sebuah fenomena kultural, sekaligus medium di mana sepenggal aktivias 

budaya menjamah kita dalam rumah (Burton, 2007:8). Menurut Storey (2007:11) 

“Televisi adalah suatu bentuk budaya pop akhir abad kedua puluh. Televisi 

merupakan aktivitas waktu luang paling popular di dunia”. “Harap diingat, 

televisi bukanlah mobil yang ditonton para konlomerat saja. Televisi adalah juga 

mobil yang dimiliki oleh kaum papa, kaum proletar, para ibu-ibu RW 03, anak-

anak sekolah SD Sidoarjo, para pedagang duren di Medan, penjaga warung 

pempek di Palembang, seluruh warga negeri ini dan juga Anda, siapapun Anda 

(Naratama, 2004:64). 

John Corner (1995) membuat tiga poin tentang televisi yaitu (Burton,2007:10) : 

1. Suatu ranah manjemen pengetahuan yang lengkap dan intensif 
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2. Sesuatu yang merepresentasikan dunia melalui terpaan visual dan aural yang 

bekerja untuk meminta kredibilitas realis, bukan janji-janji kritis. 

3. Sesuatu dimana ilmu politik didominasi oleh personalisasi strategis. 

E.4.2 Fungsi Televisi 

Televisi memiliki tiga fungsi utama yaitu (Effendy, 1993:24-30) : 

1. Fungsi penerangan ( the informataion function). 

Televisi dianggap sebagai media yang mampu menyiarkan informasi yang 

amat memuaskan. Hal ini disebabkan dua faktor yang terdapat pada media massa 

audo visual itu, pertama adalah faktor “ïmmediacy”dan kedua faktor “realism”. 

Immediacy mencakup pengertian langsung dan dekat. Peristiwa yang disiarkan 

oleh stasiun televisi dapat di lihat dan didengar oleh para pemirsa pada saat 

peristiwa itu berlangsung. Kemudian Realism, realism itu sendiri mengandung 

makna kenyataan. Ini berarti bahwa stasiun televisi menyiarkan informasinya 

secara audial dan viaualdengan perantara mikrofon dan kamera apa adanya sesuai 

dengan kenyataan.Dalam melaksanakan fungsinya sebagai sarana penerangan, 

stasiun televisi, selain menyiarkan informasi dalam bentuk siaran, pandangan 

mata, atauj berita yang dibacakan penyiar, dilengkapi gambar-gambar yang sudah 

tentu faktual. Juga diskusi panel, ceramah, komentar, dan lain-lain, yang 

kesemuanya realistis. 

2. Fungsi pendidikan (the educational function). 

Sebagai sarana media komunikasi masaa televisi merupakan sarana yang 

ampuh untuk menyiarkan acara pendidikan kepada khalayak yang jumlahnya 

begitu banyak secara simultan. Sesuai dengan makna pendidikan, yakni 

meningkatkan pengetahuan dan penilaian masyarakat, stasiun televisi menyiarkan 

acara-acara tertentu secara teratur, misalnya pelajaran bahasa, matematika, 
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elektronika, dan lain-lain. Berdasarkan pemaparan diatas yang berkaitan dengan 

pendidikan ada yang dinamakan juga Educational Television (ETV) dan 

Instructional Television (ITV), ETV itu sendiri yakni acara pendidikan yang 

disisipkan kedalam siaran yang sifatnya umum ; dengan demikian acara 

pendidikan seperti itu termasuk pendidikan informal. Sedangkan ITV letak 

perbedaanya dengan ETV yaitu, ETV merupakan acara pendidikan yang 

disiarkan melalui stasiun televisi siaran umum dan ditunjukan kepada seluruh 

masyarakat, sedang ITV merupakan stasiun penyiaran yang sepenuhnya dan 

keseluruhannya menyiarkan acara pendidikan, yang secara terorganisaasi 

ditujukan khusus kepada para pelajar atau mahasiswi, dan yang kepadanya 

dikirimkan terlebih dahulu nahan-bahan pelajarannya. Karena itulah ITV 

merupakan pendidikan formal jarak jauh. 

3. Fungsi hiburan (the entertaiment function). 

Dikebanyakan negara, terutama yang masyarakatnya bersifat agraris, fungsi 

hiburan yang melekat pada televisi siaran tampaknya dominan. Sebagian besar masa 

alokasi waktu siaran diisi oleh acara-acara hiburan. Seperti dapat kita ketahui fungsi 

hiburan ini kini kian melakat pada masyarakat luas, seperti realitas yang dapat kita 

temui yaitu menurunya tingkat seseorang untuk membaca buku kemudian beralihnya 

radio ke media audio visual yaitu televisi. Jadi sangat akan dimengerti apabila 

televisi sekarang merupakan sebuah guru atau panutan dalam kehidupan masyarakat. 

E.4. Program Acara Televisi 

Dalam dunia pertelevisian tanpa adanya format acara televisi atau dapat kita 

sebut sebagai program acara televisi sebuah acara dalam suatu televisi itu tidak akan 

berjalan dengan lancar, format acara televisi itu sendiri dapat di definisikan yaitu 

sebuah perencanaan dasar dari suatu konsep acara televisi yang akan menjadi landasan 



12 
 

kreativitas dan design produksi yang akan terbagi dalam berbagai kriteria utama yang 

disesuaikan dengan tujuan dan target pemirsa acara tersebut (Naratama, 2004:63 
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Bagan 1 Format Acara Televisi 
Sumber  : Naratama, 2004 : 64 
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E.5 Magazine Show  

Jika Aku Menjadi dikelompokkan oleh Trans TV masuk ke dalam jenis Magazine 

Television atau Magazine Show. Definisi lebih lengkapnya adalah sebagai berikut : 

Magazine show adalah format acara TV yang mempunyai format menyerupai majalah 

(media cetak), yang didalamnya terdiri dari berbagai macam rubrik dan tema yang 

disajikan dalam reportase actual atau timeless sesuai dengan minat dan tendensi dari 

target penontonya (Naratama, 2004:171). Majalah Televisi atau juga disebut dengan TV 

Magazine dapat diartaikan sebagai dari acara  yang terdiri dari dua atau tiga buah CAP ( 

The Current Affairs Programme), CAP itu sendiri dapat diartikan mata acara tentang 

peristiwa-peristiwa yang sedang atau masih berlangsung. Kalau berita biasa (straught 

news) hanya menggunakan waktu siaran (duration atau running time) sekitar setengah 

menit atau sampai dua menit, maka CAP menggunakan waktu siaran sekitar setengah 

jam atau satu jam. Dalam waktu relatif panjang, dalam CAP dapat ditampilkan, selain 

peristiwa, juga analisis tentang latar belakang peristiwa, bahkan sejarah terjadinya 

peristiwa, serta hal –hal lain yang ada hubungannya dengan peristiwa tersebut (Idris, 

1986: 121). CAP itu sendiri memiliki ciri-ciri (Idris, 1986:125) :  

1. Panjangnya antara 15 menit, 20 menit, 30 menit, sampai satu jam. 

2. Film/video + komentar. 

3. Berdasar news + analisis latar belakang, wawancara, pertanyaan. 

4. Disiarkan pada ruangan tersendiri. Kalau tidak terlalu panjang, dapat disiarkan 

bersama satu atau dua CAP lainnya). 

5. Mengandung unsur dokumenter. 

6. Megandung unsur features. 

 MTV itu sendiri memiliki ciri-ciri (Idris, 1986:127) : 

1. Disiarkan secara teratur, umpamanya sekali seminggu, sekali 15 hari, atau sekali 
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sebulan, tetapi tidak setiap hari. 

2. Disiarkan pada hari dan jam yang sama, umpamanya setiap selasa jam 20.30 

selama 45 menit atau lebih. 

3. Isinya bermacam-macam, umpamanya mengenai bidang sosial, politik, ekonomi, 

kebudayaan, dan sebagainya. 

4. Dalam sebuah MTV mungkin disiarkan dua atau tiga item, tetapi mungkin 

sewaktu-waktu hanya terdiri atas satu item saja. 

5. Adakalanya setiap akhir tahun atau sesekali enam bulan disiarkan acara MTV 

yang bersifat khusus yang panjangnya mungkin melebihi acara MTV biasa; ini 

merupakan edisi khusus. 

6. Yang sangat umum adalah acara MTV yang disiarkan sekali seminggu. 

Format acara seperti ini banyak kita temui di stasiun-stasiun televisi swasta 

seperti bosan jadi pegawai, bedah rumah, john pantau, dengan hati, hidup ini indah dan 

lain sebagainya, format acara seperti magazine show tersebut sangat familiar di 

kalangan remaja karena didalam konsep naskah acara tersebut tidak membosankan dan 

juga dapat menjadi suatu inspirasi dan juga menjadi sebagai tolak ukur antar sifat social 

dan kehidupan sosialnya di luar lingkungannya ataupun lingkup keluarga. Karena 

formatnya yang menyerupai majalah maka tekhnik penyutradaraan untuk magazine 

show juga mengikuti teknik penulisan berita tulis. Artinya, kalau dalam media cetak, 

sebuah berita dilaporkan dalam bentuk tulisan maka dalam magazine show sebuah 

berita dilaporkan dalam bentuk tulisan dan gambar. Dengan demikian, bila majalah 

cetak sangat mengandalkan kekuatan foto/ gambar untuk mengilustrasikan realitas 

keadaan yang sebenarnya maka magazine show justru sangat mengandalkan 

gambar/visual movement yang diimbuhi oleh naskah (Naratama, 2004:172-148).   
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F. Definisi Konseptual 

F.3. Audience 

Audience yang dimaksud dalam komunikasi massa sangat beragam, dari jutaan 

penonton televisi, ribuan pembaca buku, majalah, koran atau jumlah ilmiah. Masing-

masing audience berbeda satu sama lain diantaranya dalam hal berpakaian, berpikir, 

menanggapi pesan yang diterimanya, pengalaman, dan orientasi hidupnya. Akan tetapi, 

masing-masing individu bisa saling mereaksi pesan yang diterimanya (Nurudin, 

2007:104-105). Audience biasanya besar dan telah dirancanakan sebelumnya dan 

ditentukan tempatnya menurut waktu dan tempat, seringkali dengan provinsi yang 

khusus untuk memaksimalkan kualitas penerimaan (Mc.Quail, 1987:202). Audience 

dalam komunikasi massa menurut Hiebert dan kawan-kawan setidak–tidaknya 

mempunyai lima karakteristik sebagai berikut (Nurudin, 2007: 105-106) :  

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

pengalaman dan dipengaruhi oleh hubungan sosial diantara mereka. Individu-

individu tersebut memilih produk media yang mereka gunakan berdasarkan seleksi 

kesadaran. 

2. Audience cenderung besar. Besar disini berarti tersebar ke berbagai wilayah 

jangkauan sasaran komunikasi massa. Meskipun begitu, ukuran luas ini sifatnya 

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

mencapai jutaan. Baik ribuan maupun jutaan tetap bisa disebut audience meskipun 

jumlahnya berbeda, tetapi perbedaan ini bukan sesuatu yang prinsp. Jadi tak ada 

ukuran pasti tentang luasnya audience itu. 

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

sosial. Beberapa media tertentu mempunyai sasaran, tetapi heterogenitasnya juga 

tetap ada. Majalah yang dikhususkan untuk kalangan dokter memang sama secara 
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profesi, tetapi status sosial ekonomi agama, dan umur tetap berbeda satu sama lain. 

Pembaca buku ini juga heterogen sifatnya. 

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

mungkin audience bisa mengenal khalayak televisi yang jumlahnya jutaan?Tidak 

mengenal tersebut tidak ditekankan satu per kasus, tetapi meliputi semua audience. 

Sebab, bisa saja sesama audience  Trans 7, antaraanggota keluarga saling mengenal. 

Akan tetapi, saling mengenal disini bukan seperti itu maksudnya. 

5. Audience secara fisik dipisahkan dari komunikator. Anda berada di Yogyakarta yang 

sedang menikmati acara stasiun televisi di Jakarta. Bukankah ia dipisahkan dengan 

jarak ratusan kilometer? Dapat juga dikatakan audience dipisahkan oleh ruang dan 

waktu. 

Dalam penelitian ini Audience berperan sebagai obyek penelitian dan individu-

individu yang menjadi reponden adalah mahasiswi jurusan ilmu komunikasi UMM 

angkatan 2007 yang layak untuk dijadikan suatu obyek penelitian. Selain itu individu-

individu yang akan menjadi responden penelitian yaitu mahasiswi jurusan ilmu 

komunikasi UMM  angkatan 2007 yang tergolong sebagai audience yang telah 

menonton acara “Jika Aku Menjadi” yang ditayangkan di Trans TV dalam 1 

minggunya. Teori ini digunakan untuk suatu pemahaman khusus untuk memperjelas 

tentang audience. 

F.2. Motivasi Audience 

Atas penjabaran definisi motivasi diatas dapat dikatakan bahwa motivasi adalah 

suatu penggerak seseorang untuk melakukan sesuatu berdasarkan tujuan tertentu yang 

ingin dicapainya. Sedangkan audience yaitu sekumpulan orang yang menjadi pembaca, 

pendengar maupun penonton dalam suatu media. Jadi peneliti dapat menyimpulkan 

bahwa motivasi audience yaitu dorongan dari seseorang untuk mendengar, membaca, 
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ataupun menonton yang dimana untuk memenuhi kebutuhannya baik internal maupun 

ekternal dalam pemenuhan media. 

Acara JAM banyak sekali menjadi perhatian audience untuk menonton, 

motivasi tiap audience berbeda-beda, dari tayangan JAM itu sendiri memilki 

karakteristik yang membuat audience untuk menonton program acara tersebut yaitu 

diantaranya  

1. Program JAM beratajuk sosial, yaitu menyuguhkan episode yang 

menceritakan tentang kehidupan masyarakat tidak mampu tetapi tidak 

pernah menyerah dalam kehidupannya. 

2. Penyuguhan acara JAM secara terus menerus atau striping membuat acara 

tersebut mempunyai daya tarik pada tiap audience  

3. Jam tayang JAM merupakan jam tayang diaman audience / mahasiswi tidak 

adanya jam perkuliahan, pada jam tayang acara JAM tersebut kebanyakan 

mahasiswi meluangkan waktunya untuk istirahat dari kegiatan rutin yang 

ada walaupun untuk sesaat. 

4. Talent dalam acara tersebut yaitu mahasiswi kemudian berjenis kelamin 

perempuan, hal tersebut yang menjadi daya tarik khusus acara JAM, karena 

dengan seorang wanita acra tersebut mempunyai daya tarik dari factor 

keharuan, karena acara tersebut selain kehidupan narasumber, kesedihan 

yang di alami oleh talent itulah yang menjadi daya tarik audience untuk 

menonton acra JAM tersebut. 

5. Keharmonisan sebuah keluarga miskin juga menjadi salah satu factor yang 

menjadi audience ingin menonton, karena dapat menjadi suatu tolak ukur 

dalam kehidupan audience itu sendiri. 

Kategori motivasi audience dalam menonton tayangan “Jika Aku Menjadi” di 
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Trans TV dioperasionalkan menjadi tiga orientasi kelompok menurut operasionalisasi 

Blumer (McQuail, 2008:105), yaitu orientasi kebutuhan kognitif, afektif, kebutuhan 

intergratif personal, kebutuhan intergratif sosial dan kebutuhan pelepasan ketegangan. 

Klasifikasi –klasifikasi tersebut mencakup kebutuhan pengalihan (diversion), yang bisa 

didefinisikan sebagai keluar dari rutinitas atau masalah sehari-hari; hubungan personal 

(personal relationship), yang terjadi ketika orang menggunakan media sebagai ganti 

temannya; identitas personal (personal identity), atau cara untuk menekannkan nilai-

nilai individu; dan pengawasan (survilence),atau menggambarkan kategori kebutuhan 

tambahan yang dipenuhi media. 

Kebutuhan orientasi kognitif, yakni motivasi yang meliputi kebutuhan akan 

informasi, surveillance atau eksplorasi realitas diukur dengan menggunakan beberapa 

asusmsi menurut peneliti sebagai berikut: 

1. Mendapatkan informasi tentang segala hal baru yang berkaitan tentang nilai-nilai 

yang berlaku di masyarakat 

2. Memperoleh pengetahuan tambahan mengenai kehidupan orang lain. 

3. Memperoleh hal yang baru yang berguna bagi diri sendiri 

4. Mempelajari sesuatu yang belum pernah dikerjakan sebelumnya 

5. Memperoleh pengetahuan baru tentang masalah sosial (kemiskinan) 

Kebutuhan Diversion, yaitu motivasi yang meliputi kebutuhan atau pelepasan 

diri dari tekanan dan kebutuhan akan hiburan diukur dengan menggunakan beberapa 

asumsi menurut peneliti sebagai berikut: 

1. Melepaskan diri dari kegiatan rutin 

2. Melupakan masalah yang ada untuk sesaat 

3. Mengisi waktu luang 

4. Melepaskan diri dari ketegangan 
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5. Untuk menghibur 

6. Melakukan hal yang menyenangkan dengan melihat acara tersebut 

Kebutuhan Personal Identity, yaitu motivasi yang bertujuan menggunakan isi 

media untuk memperkuat / menonjolkan sesuatu yang penting dalam kehidupan atau 

situasi khalayak yang bersangkutan, diukur dengan menggunakan beberapa asumsi 

menurut peneliti sebagai berikut: 

1. Meningkatkan pemahaman tentang diri sendiri (menghargai atas apa yang telah 

dimiliki). 

2. Mempraktekan apa yang dilihat (bekerja keras dan pantang menyerah). 

3. Untuk memberikan keyakinan atas diri sendiri tentang perilaku baru yaitu tentang 

kehidupan sederhana. 

4. Melewatkan waktu bersama kerabat atau teman. 

5. Dengan menonton acara “Jika Aku Menjadi”, akan timbul keinginan untuk 

mengaktualisasikan apa yang telah dilihatnya (toleransi dan solidaritas terhadap 

sesama). 

Asumsi – asumsi diatas di sesuaikan berdasarkan kerangka motivasi yang di 

sarankan oleh McQuail (1987:72). Kemudian oleh peneliti disesuaikan dengan keadaan atau 

sesuai dengan penelitian yang akan diteliti dimana disini yang akan di teliti yaitu tentang 

motivasi audience (mahasiswi UMM jurursan ilmu komunikasi angkatan 2007) dalam 

menonton program acara “Jika Aku Menjadi” di Trans Tv. 

Asumsi – asumsi diatas di sesuaikan berdasarkan kerangka motivasi yang di 

sarankan oleh J.McGuire (1974) dalam Rachmad (2009:208). Kemudian oleh peneliti 

disesuaikan dengan keadaan atau sesuai dengan penelitian yang akan diteliti dimana disini 

yang akan di teliti yaitu tentang motivasi yang dominan mendorong audience (mahasiswi 

perempuan UMM jurursan Ilmu Komunikasi angkatan 2007) untuk menonton program acara 
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“Jika Aku Menjadi” di Trans Tv. 

H. Metode Penelitian 

H.3. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang di ambil oleh peneliti adalah kuantitatif dengan 

menggunakan format deskriptif yaitu jenis penelitian yang menggambarkan kondisi 

yang ada dalam masyarakat yang menjadi obyek penelitian. Penelitian dengan jenis 

deskriptif ini dimaksudkan untuk mengetahui keadaan sesuatu mengenai apa dan 

bagaimana, berapa banyak dan sejauh mana berapa variable yang diteliti. Menurut 

Bungin (2008:36) penelitian kuantitatif dengan format deskriptif bertujuan untuk 

menjelaskan berbagai kondisi, berbagai situasi, atau berbagai variable yang timbul di 

masyarakat yang menjadi obyek penelitian itu berdasarkan apa yang terjadi. Pada 

umumnya penelitian ini format deskriptif ini menggunakan statistic induktif untuk 

menganalisis data penelitiannya 

H.2. Tempat dan Waktu Penelitian 

Dalam penelitian ini peneliti melakukan penelitian dalam lingkup mahasiswi 

Ilmu Komunikasi UMM angkatan 2007, waktu penelitian dilakukan pada awal Mei 

sampai selesai 

H.3. Populasi dan Sampel 

Populasi dapat di definisikan yaitu wilayah generalisasi yang terdiri atas 

obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan (Sugiyono, 2009:80). Sampel 

dapat didefinisikan adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut (Sugiyono, 2009:81). Sampel juga dapat didefinisikan sebagai bagian 

dari populasi , sebagai contoh (master) yang diambil dengan menggunakan cara-cara 
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tertentu (Zuriah, 2009:119). Populasi dalam penelitian ini yaitu mahasiswi jurusan Ilmu 

Komunikasi UMM angkatan 2007 berjenis kelamin perempuan yang masih aktif dalam 

perkuliahan, dengan frekuensi menonton minimal 4 kali dalam satu minggunya, 4 kali 

tersebut merupakan angka frekuensi seringnya menonton program acara JAM yang 

tayang dalam satu minggunya terus menerus yaitu 7 kali. 

Jumlah populasi dalam penelitian ini sebesar 146 mahasiswi didapat dari total 

jumlah mahasiswi perempuan jurusan Ilmu Komunikasi angkatan 2007 yang aktif 

dalam perkuliahan. Berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh peneliti yaitu sering 

menonton program acara JAM tersebut yaitu sebanyak minimal 4 kali dalm satu 

minggu, didapati jumlah mahasiswi perempuan sebanyak 48, karena kebanyakan dari 

jumlah mahasiswi perempuan jurusan Ilmu Komunikasi angkatan 2007 hanya 

menonton 1 (satu) sampai 2 (dua) kali dalam satu minggunya, oleh karena itu peneliti 

menganggap mereka yang hanya menonton 1 sampai 2 kali dalam satu minnggu di 

kategorikan tidak aktif menonton program acara “Jika Aku Menjadi”.  Berdasarkan 

pendapat tersebut, maka besarnya sampel dalam penelitian ini yaitu sebesar 48 

responden. 

Dalam penelitian ini menggunakan teknik sampling jenis purposive sampling. 

“Tekhnik sampling ini digunakan pada pennelitian-penelitian yang mengutamakan 

tujuan penelitian daripada sifat populasi dalam menentukan sampel peneliian. Oleh 

karena itu unit populasi yang dianggap “kunci”, diambil sebagai sampel penelitian” 

(Bungin, 2005:115). Dalam menggunakan teknik penarikan sampel tersebut peneliti 

melakukan tahap pemilihan terhadap wilayah penelitian di Universitas Muhammadiyah 

Malang (Jurusan ilmu komunikasi angkatan 2007), dimana jurusan tersebut terdapat 

tiga konsentrasi yaitu jurnalistik, audio visual dan public realtions. 
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H.3. Teknik Pengumpulan Data 

1. Wawancara 

Wawancara (interview) adalah pengumpulan data dengan mengajukan 

pertanyaan secara langsung oleh pewawancara (pengumpul data) kepada 

responden, dan jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam dengan alat 

perekam (tape recorder)  

2. Dokumentasi 

Merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada 

subyek penelitian. Dokumen dapat berupa buku harian, surat pribadi, lapora, 

notulen rapat, catatan kasus (case record) dalam pekerjaan social, dan 

dokumen-dokumen lainnya. Dengan teknik ini peneliti berusaha mendapatkan 

data dari informan sebagai bahan untuk mempermudah mendapatkan 

informasi yang sebenarnya. 

3. Kuesioner atau Angket 

Merupakan teknik pemgumpulan data dengan menyerahkan atau mengirimkan 

daftar pertanyaan untuk diisi sendiri oleh responden (Soehartono, 2008:65-71) 

H.4. Skala Pengukuran 

Motiv menonton acara JAM ini akan diukur dengan menggunakan skala ordinal. 

Skala ordinal digunakan untuk mengukur perbedan kualitas atau kuantitas yang tidak 

dapat diketahui berapa unit selisihnya, tetapi diketahui perbaedaannya bahwa yang satu 

lebih tinggi atau lebih rendah dari yang lainnya dalam kualitas atau kuantitas. Skala 

ordinal biasanya digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan kerja, tingkat motivasi, 

tingkat keinginan, tingkat sikap, tingkat haus, tingkat lapar, tingkat cinta, tingkat 
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perasaan dan sebagainya (Soehardi, 2001:73). Teknik atau instrumennyang digunakan 

dalam penelitian ini yaitu menggunakan Attitude scale (skala sikap) yaitu dengan jenis 

skala campuran angka dan kategori dengan menggunakan skala likert. Berikut pilhan 

jawaban yang dikategorikan menjadi empat,  yaitu : 

1. Sangat memotivasi mendapat skor 4 

2. Cukup memotivasi mendapat skor 3 

3. Kurang memotivasi mendapat skor 2 

4. Sama sekali tidak memotivasi mendapat skor 1 

 

Skoring dilakukan dengan cara menjumlahkan tiap skor dari masing-masing 

jawaban berdasar indikator pertanyaan, sehingga diperoleh skor total dari tiap 

perntanyaan tersebut untuk masing-masing responden. 

H.6. Teknik Analisa Data 

H.6.1 Distribusi Frekuensi 

Langkah awal untuk menganalisa data dalam penelitian ini adalah 

pembentukan tabel distribusi jawaban responden. Tabel Distribusi jawaban tersebut 

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

tersebut dijumlahkan untuk mendapat skor total. Setelah membuat tabel distribusi 

jawaban, langkah selanjutnya adalah penyusunan distribusi frekuensi. 

Perhitungan data dengan distribusi dapat dilakukan dengan menghitung frekuensi data 

tersebut kemudian dipresentasikan (Bungin,2005:171). 


